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Onderwerp : Normenkader 2013 ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening

Voorgestelde beslissing:
1. Het normenkader 2013 vaststellen.

Aanleiding
De accountant doet in de accountantsverklaring bij de jaarrekening een formele uitspraak over de
rechtmatigheid. In het kader van die verklaring stelt de accountant vast of de handelingen waaruit financiële
gevolgen voortvloeien die als baten, lasten en/of balansmutaties in de jaarrekening worden verantwoord, in
overeenstemming met de geldende regelgeving zijn uitgevoerd. Voor een goede uitvoering van de
rechtmatigheidcontrole is het van belang dat de geldende regelgeving duidelijk vastligt.

Het normenkader is een inventarisatie van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De inventarisatie
bestaat uit externe wetgeving, opgelegd door hogere overheden, en de eigen regelgeving. De externe
regelgeving en de gemeentelijke verordeningen maken altijd volledig onderdeel uit van het normenkader.
Deze wettelijke regels kunnen worden uitgebreid met de regels die vastleggen in beleidsnota’s,
raadsbesluiten en collegebesluiten. Dat is een keuze. Hierbij treft u het Normenkader 2013 aan.

Volgens de Kadernota Rechtmatigheid 2012 (Commissie BBV) stuurt het college het normenkader naar de
gemeenteraad. Hiermee krijgt u de mogelijkheid om het normenkader te wijzigen en/of aan te vullen.
Wat wordt met beslissing bereikt

• Een eenduidig normenkader voor het uitvoeren van het werk van de accountant.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 Het normenkader voldoet aan de daaraan te stellen eisen

Met behulp van het voorgestelde normenkader kan de accountant de controle van de jaarrekening
2013 uitvoeren conform de opdracht.

1.2 Het normenkader is geactualiseerd.
Het normenkader is gebaseerd op het normenkader van 2012. Waar nodig is het aangepast aan de
regels die na vaststelling van het vorige normenkader zijn gewijzigd of toegevoegd.

Kanttekeningen

Uitvoering
Planning

• Vaststelling vindt plaats in de raadsvergadering van 19 september 2013.

Communicatie/participatie
• De accountant wordt bij aanstelling geïnformeerd over het normenkader 2013.

Evaluatie/verantwoording
• Bij de behandeling van de jaarrekening 2013/opstellen normenkader 2014.
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