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Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021

besluit:

het protocol accountantscontrole 2021 vast te stellen.
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Voorgesteld besluit

Het protocol accountantscontrole 2021 vast te stellen.

Aanleiding en beoogd effect

Het stellen van richtlijnen en het verstrekken van de accountantsopdracht is een bevoegdheid van 
uw raad conform de verordening ex artikel 213 Gemeentewet (verordening accountantscontrole 
Bloemendaal 2009).
Uw raad geeft richtlijnen voor de accountantscontrole. Wij stellen u voor om de 
rechtmatigheidcontrole, net als in 2020, wat betreft het voorwaardencriterium in te richten op 
recht, hoogte en duur. Dat zijn de directe financiële rechtmatigheidcriteria. Over het boekjaar 2020 
is overigens een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen voor zowel getrouwheid als 
financiële rechtmatigheid.

Politieke keuzeruimte
Niet van toepassing.

Gedachtegang
De raad stelt het protocol accountantscontrole 2021 vast. Hierin staan de richtlijnen aan de 
accountant hoe de controle op de jaarrekening 2021 plaats dient te vinden. De normen voor het 
fouten en onzekerheden zijn niet aangepast ten opzichte van het boekjaar 2020.

Overwegingen van het college
Het doel is een doelmatige en effectieve accountantscontrole. Vanaf boekjaar 2022 wordt naar 
verwachting een rechtmatigheidsverklaring door het College van burgemeester en wethouders 
afgegeven. Dat zal gevolgen hebben voor het controleprotocol. De externe accountant controleert 
vooral op de getrouwheid. Het college gaat een verklaring verstrekken over rechtmatigheid. De 
regelgeving is in voorbereiding.

Middelen
De kosten voor accountantscontrole jaarrekening 2021 zijn begroot in het budget van de griffie. De 
griffie geeft akkoord na instemming door de auditcommissie. Is er sprake van meerwerk, dan dient 
er bij de zomernota/ het eindejaarsvoorstel extra budget te worden gevraagd aan de raad.

Participatie
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Samenwerking (Heemstede)
Er wordt niet samengewerkt met Heemstede. De gemeente Heemstede heeft overigens een andere 
accountant.

Vervolgproces/evaluatie
De evaluatie wordt door de auditcommissie in overleg met de accountant uitgevoerd.
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Achterliggende documenten

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


