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Controleprotocol voor de accountant op de jaarrekening 2018
Gevraagd besluit:
1. Het vaststellen van het controleprotocol voor de jaarrekening 2018
2. De AB-leden te her- / benoemen voor de auditcommissie
3. De auditcommissie te verzoeken om een huishoudelijk reglement auditcommissie op te leveren
aan het AB.
Inleiding

Motivatie

Het Algemeen Bestuur heeft op 25 november 2013, de controleverordening
(verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de
financiële organisatie van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe) vastgesteld.
Op grond van artikel 2 van de Controleverordening dient het Algemeen Bestuur
jaarlijks nog een aantal zaken nader te regelen, hetgeen op hoofdlijnen met dit
Controleprotocol 2018 plaatsvindt. Aan de hand van dit controleprotocol vindt de
controle van de jaarrekening van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe plaats.
1.1 Met dit controleprotocol wordt invulling gegeven aan de verplichte jaarlijkse
actualisatie van het controleprotocol
Dit controleprotocol geeft alle benodigde nadere aanwijzingen aan de accountant wat
betreft de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen
en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties .
1.2 Het protocol houdt rekening met geldend kader
De gehanteerde normen van het controleprotocol 2018 zijn conform de
goedkeuringstoleranties zoals deze in het Besluit Accountantscontrole Decentrale
Overheden (BADO) zijn voorgeschreven.
2.1 (Her-)benoeming van de auditcommissie gewenst in verband met de gemeenteraadsverkiezingen
Het AB is opdrachtgever voor de accountant. Het verdient aanbeveling om de invloed
van het AB op de werkzaamheden van de accountant in te vullen door een vaste
vertegenwoordiging aan te wijzen die voor en na de controles overleg voeren met de
accountant. In 2017 is er een auditcommissie benoemd door het AB. Door de
gemeenteraadsverkiezingen zijn er verschuivingen in de samenstelling van het AB.
Voor de continuïteit is het wenselijk om de AB leden H. Heijerman en F.A.J. Buijtelaar te
herbenoemen. Door het vertrek van wethouder J. de Vos heeft de regio Zuid West geen
vertegenwoordiging meer in de auditcommissie. Aan het AB het verzoek om de
bestaande leden te herbenoemen en vanuit de regio Zuid West een AB lid (zijnde niet
lid van het DB) te benoemen.
3.1 Rol en kaders van de auditcommissie moeten worden geborgd
In 2017 is nog geen huishoudelijk reglement vastgesteld. Door het huishoudelijk
reglement van de auditcommissie te beschrijven en deze vast te stellen in het volgende
AB worden de rol en kaders van de auditcommissie belegd.

Bijlagen

Controleprotocol 2018 voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.
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-

Het algemeen bestuur besluit in haar vergadering van 9 juli 2018 te herbenoemen in de auditcommissie:

Voor de regio Noord: H. Heijerman, gemeente Aa en Hunze
Voor de regio Zuid Oost: F.A.J. Buijtelaar, gemeente Borger-Odoorn

Het algemeen bestuur besluit te benoemen
voor de regio Zuid West:
Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 9 juli 2018
Voorzitter,
secretaris,

