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Raadsvergadering Agendanummer:

Onderwerp
Controleprotocol 2020

Steenbergen; 9 februari 2021 

Aan de raad,

1. Inleiding
Elk jaar maakt het college van burgemeester en wethouders een jaarrekening op waarmee zij aan 
de raad verantwoording aflegt over het gevoerde financieel beheer. In 2021 over het boekjaar 
2020. Deze moet op grond van artikel 197 van de gemeentewet zijn voorzien van een 
controleverklaring afgegeven door een door de raad aangewezen accountant.

2. Achtergrond
Bij besluit van 17 december 2015 heeft de gemeenteraad aan Baker Tilly Berk N.V. opdracht 
verstrekt de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet voor de 
gemeente Steenbergen uit te voeren voor de boekjaren 2016 t/m 2019. In 2020 is gebruik 
gemaakt van de optie om het contract te verlengen voor de járen 2020 en 2021. Ter 
voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole moet de 
gemeenteraad echter nog een aantal zaken nader regelen, wat op hoofdlijnen in dit 
controleprotocol plaatsvindt.

Het bijgevoegde controleprotocol 2020 en daarbij bijbehorend normen- en toetsingskader 
rechtmatigheid geven nadere richtlijnen aan de accountant voor de uitvoering van hun 
werkzaamheden.

3. Overwegingen
De richtlijnen van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants schrijven voor dat naast 
de formele opdracht uit hoofde van de aanbesteding, nadere instructies worden gegeven voor de 
uitvoering van de controlewerkzaamheden. Deze zijn vastgelegd in het bijgevoegde 
controleprotocol vast te stellen door de raad.

Het controleprotocol 2020 is afgeleid van het controleprotocol 2016 t/m 2019. Aanpassingen 
hebben alleen tekstueel plaatsgevonden omdat in die járen andere terminologie haar intrede 
heeft gedaan met name vanuit de Kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV. Alleen op 
het onderwerp CAK (voor de eigen bijdragen Wmo) is de tekst anders geworden omdat met 
ingang van 2019 de grondslag voor de eigen bijdrage in het kader van een voorziening voor de 
Wmo gewijzigd is. Deze bijdrage is niet meer afhankelijk van het inkomen maar een vast bedrag 
per maand ongeacht de hoogte van het inkomen. Het normen- en toetsingskader is 
geactualiseerd op basis van de geldende wet- en regelgeving.
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Met ingang van het boekjaar 2021 legt het college van burgemeester en wethouders een 
rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. De accountant toetst de getrouwheid van 
deze verantwoording. Dit heeft invloed op ínhoud van het controleprotocol. Voor wat betreft 
rechtmatigheid krijgt het college een opdracht/normenkader van de raad. Via het 
controleprotocol krijgt de accountant nog steeds de nadere instructies voor wat betreft hun 
werkzaamheden voor de getrouwheid. Samen met het auditcommittee bereiden wij de 
consequenties voor uw raad en het college voor, ook in termen van een opdracht van uw raad 
aan het college. Maar de betreffende wetswijziging is nog niet definitief. Zodra dit het geval is 
komen wij bij u terug met het controleprotocol 2021 en de opdracht in het kader van 
rechtmatigheid aan het college van burgemeester en wethouders.

4. Middelen
Voor de uitvoering van de accountantscontrole zijn middelen in de begroting opgenomen. De 
werkzaamheden voortvloeiend uit het vaststellen van het controleprotocol passen binnen deze 
middelen.

5. Risico's
Het niet vaststellen van het controleprotocol leidt ertoe dat de accountant niet met zijn 
werkzaamheden zal beginnen en niet op de afgesproken termijn komt tot een controleverklaring. 
Het risico is aanwezig dat niet voor 15 juli 2021 de jaarstukken 2020 zijn ingediend bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken met als mogelijk gevolg het bevriezen 
van de bevoorschotting van de Algemene Uitkering van het Rijk.

6. Communicatie/Aanpak
Het vastgesteld controleprotocol en bijbehorend normen- en toetsingskader rechtmatigheid 
wordt verstrekt aan de accountant en Adlasz, belast met uitvoering van verbijzonderde interne 
controle voor 2020.

7. Voorstel
Het Controleprotocol 2020 vast te stellen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, —-—^ de bu/gerheester,

Í.P. ván d
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