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Voorstel 
 

Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente 
Huizen. 

 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Bij de vaststelling in de raad van 15 april 2008 van het controleprotocol is een amendement (A4) 
aangenomen met als strekking dat het controleprotocol geldt voor telkens een raadsperiode, zodat elke 4 
jaar de raad in nieuwe samenstelling, na advisering door de jaarrekeningcommissie, daarover naar eigen 
inzicht kan oordelen en besluiten. Tevens heeft de raad ingestemd met beslispunt b van het voorstel om 
aanpassing van het normenkader in het vervolg te delegeren aan het college.
 
Argumentatie
Ter uitvoering van de accountantscontrole van de jaarrekening is het nodig dat de raad een aantal zaken 
regelt en kaders vaststelt waardoor de reikwijdte van het begrip rechtmatigheid voor de accountant 
duidelijk is. Dit gebeurt door vaststelling van het Controleprotocol voor de accountantscontrole. 
Bij besluit van 26 juni 2014 heeft uw raad het Controleprotocol vastgesteld, waarbij besloten is dat dit 
protocol voor het laatst van toepassing zou zijn voor de jaarrekening 2017.  Waarbij de raad in nieuwe 
samenstelling in 2019 een nieuw controleprotocol voor de jaarrekeningen 2018 tot en met 2021 zal 
moeten vaststellen. 
Het geactualiseerde controleprotocol wordt u hierbij ter vaststelling voorgelegd. 
 
De vaststelling van het normenkader is door uw raad gedelegeerd aan het college van burgemeester en 
wethouders. Het door het college vastgestelde normenkader wordt u ter inzage aangeboden.
 
Geheimhouding
Niet van toepassing.
 
Alternatieven
Niet van toepassing. 
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Uitvoering inspraak en participatieverordening
Niet van toepassing. 
 
Beslistermijn
Niet van toepassing.
 
Financiële paragraaf
Niet van toepassing. 

 
Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid
Artikel 213 Gemeentewet.
 
Collegeprogramma
Niet van toepassing. 
 
Begroting
Niet van toepassing. 
 
Eerdere besluiten
Gemeenteraad 26 juni 2014. 
 
Voorgeschreven procedure
Niet van toepassing.
 
Kader- en beleidsnota’s
Controleverordening ex art.213 gemeentewet, raadsvergadering 27 oktober 2016. 
 
Evaluatie
Aan het begin van de volgende raadsperiode. 
 
Bijlagen
 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Huizen. 
 Ter inzage: normenkader zoals vastgesteld door B&W 8 januari 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advies jaarrekeningcommissie 
 
Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de jaarrekeningcommissie van 16 januari jl.. 
De commissie adviseert u bij het agendapunt hamerstukken in uw vergadering van 7 februari 2019 zonder 
verdere beraadslagingen in te stemmen met dit voorstel. 
 

Burgemeester en wethouders, 
  
  
  
  
De secretaris De burgemeester 


