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Normenkader 2017

Gevraagde beslissing(en)

1.
2.

in te stemmen met het Normenkader 2017;
het normenkader 2017 ter vaststelling aan te bieden aan de Gemeenteraad.
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Bespreken

Inleiding
Om vast te stellen welke externe en interne wet- en regelgeving moet worden betrokken bij de
uitvoering van de rechtmatigheidscontrole als onderdeel van de accountantscontrole wordt jaarlijks
het zogenaamde normenkader geactualiseerd en vastgesteld door de raad. Gemeentebreed en voor
de specifieke programma’s treft de raad het overzicht van de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving hierbij aan. In de bijlage vindt u het normenkader 2017 voor de gemeente Langedijk
Beoogd resultaat
Met het vastgestelde normenkader kan de accountant een oordeel geven over de rechtmatige
besteding van geld (rechtmatigheid) en een getrouwe weergave van het gevoerde financiële beleid
(getrouwheid) van de gemeente. Zonder een normenkader is er geen toetsingskader voor het
uitvoeren van de accountantscontrole van de jaarrekening 2017.
Argumenten
7. De raad dient per jaar het normenkader vast te stellen
Als onderdeel van de opdrachtverstrekking aan de accountant voor de controle van de
jaarrekening dient de raad per jaar het normenkader vast te stellen. Dit betreft de wetten
(externe regelgeving) én onze eigen gemeentelijke verordeningen (interne regelgeving) die bij
het bestuur van onze gemeente worden toegepast. Dit zijn de kaders waaruit rechten
voortvloeien én waar geld mee is gemoeid.

Kanttekeningen
Indien de raad jaarlijks niet het normenkader vaststelt is er geen actueel goedgekeurd
normenkader. Hierdoor is de accountant niet göed in staat om de controle uit te voëren en
een oordeel uit te spreken.

Communicatie

Participatie (Interactief werken)

Juridisch

Financiën

Vervolgstappen
Nadat het College van B&W heeft ingestemd met het Normenkader 2017 wordt deze ter vaststelling
aangeboden aan de Gemeenteraad.
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