Advies Auditcommissie gemeente Langedijk Normenkader 2018
Naar aanleiding van de gestelde vragen over het normenkader 2018 ten behoeve van de bespreking
in de forumvergadering van 27 november en de raadsvergadering van 11 december 2018 brengt de
auditcommissie advies uit over het voorliggende raadsvoorstel.
Het normenkader betreft het kader waarop de accountant zijn rechtmatigheidsoordeel bepaalt.
In de kadernota rechtmatigheid van de Commissie BBV is het volgende over het normenkader te
lezen:


Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de
accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf.
Het normenkader moet actueel worden gehouden en worden aangepast op basis van nieuwe
wet- en regelgeving.



Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole bestaat er een duidelijke relatie
met het financiële beheer. Er moet immers worden vastgesteld dat baten, lasten en
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het gaat om de financiële beheers
handelingen.

Het normenkader is ten opzichte van 2017 gewijzigd.
Hoewel op het normenkader zowel externe als interne wet- en regelgeving van toepassing is kan de
raad niet beslissen de externe wet- en regelgeving buiten werking te stellen omdat de externe wet- en
regelgeving algemeen verbindend is. Het opnemen van deze regelgeving in detail had geen
toegevoegde waarde voor het besluit van de raad. De auditcommissie stemt in met het weglaten van
externe wet- en regelgeving.
Ook voor wat betreft de interne regelgeving zijn enkele onderdelen vervallen. Dit zijn zaken die geen
rechtstreekse financiële achtergrond hebben (en dat is waar de accountant voor de rechtmatigheid op
toetst) en zaken die hun oorsprong hebben in de externe regelgeving zoals zaken op personeels- en
salarisgebied die komen uit de algemeen verbindende cao. Hiermee vallen die ook onder externe weten regelgeving. De auditcommissie stemt in met deze werkwijze.
De auditcommissie adviseert de gemeenteraad om het normenkader vast te stellen.
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