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Voorstel algemeen bestuur 
 

Datum vergadering: 9 december 2020 Datum: 25 november 2020 

Agendapunt: 7 Datum DB-besluit: 18 november 2020 

Aantal bijlagen: 1   

Onderwerp: Vaststellen controleprotocol 2020 
 

 

 

SAMENVATTING VOORSTEL 

 

Om te kunnen starten met de accountantscontrole 2020 zal de accountant moeten beschikken over 

een controleprotocol. Dit controleprotocol maakt duidelijk welke werkzaamheden de accountant 

o.a. moet uitvoeren voor de controle van de jaarstukken. Het controleprotocol wordt vastgesteld 
door het algemeen bestuur, nadat de bevindingen van de auditcommissie erin zijn verwerkt. 

 

 

VOORGESTELDE BESLISSING 

 

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld het “Controleprotocol voor de accountantscontrole 2020” 

vast te stellen.  

 
 

Overwegingen dagelijks bestuur / motivatie voorgestelde beslissing 

 

Het wettelijk kader voor de controle van de administratie en de jaarrekening is vastgelegd in de 
Wet gemeenschappelijke regelingen, de provinciewet (artikel 217) en gemeentewet (artikel 213). 

 

Het object van de accountantscontrole is de jaarrekening 2020. De controle wordt uitgeoefend 

namens het Algemeen Bestuur van de OMWB. Voor de uitvoering van de accountantscontrole moet 
het Algemeen Bestuur een aantal zaken regelen, hiervoor is dit controleprotocol opgesteld. Het 

controleprotocol geeft aanwijzingen over o.a. de reikwijdte van de accountantscontrole en wat 

betreft de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Deze mogen voor elk boekjaar 

opnieuw worden bepaald. 
  

Met een vastgesteld controleprotocol worden de spelregels voor de accountantscontrole duidelijk 

en kan er een start worden gemaakt met de jaarrekeningcontrole 2020.  

 
Ten opzichte van vorig jaar zijn punt 6 en 9 in het “Afwegingskader Algemeen Bestuur” aangepast 

naar “niet onrechtmatig mits afdoende toegelicht in de jaarrekening”. Tevens is het normenkader 

in bijlage I van het protocol geactualiseerd. De goedkeurings- en rapporteringstoleranties zijn 

ongewijzigd.  
 

Het Ontwerp-controleprotocol is voor advies voorgelegd aan de auditcommissie. De auditcommissie 

zal het ontwerp besproken in haar vergadering van 30 november as. De auditcommissie zal in de 

AB-vergadering haar bevindingen toelichten.   
 

 

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN? 

 
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.  

 

Begrotingswijziging bijgevoegd? nee; 

 
 

VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING? 

 

De accountant wordt in kennis gesteld van het vastgestelde controleprotocol 2019.  
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INSPRAAK EN COMMUNICATIE 

 

Er is geen verdere communicatie vereist.  

 

BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Controleprotocol 2020  
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