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1. Inleiding 

Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole op de jaarrekening 
moet de gemeenteraad een aantal zaken nader regelen, hetgeen op hoofdlijnen plaatsvindt in dit 
controleprotocol. 

Het object van controle zijn de jaarrekeningen 2018, 2019, 2020 en 2021en daarmee tevens het 
financieel beheer over deze jaren, zoals uitgeoefend door of namens het college van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Dalfsen.  
 

2. Doelstelling 
 

Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte 
van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren 
goedkeurings- en rapporteringtoleranties voor de controle van de jaarrekeningen 2018, 2019, 2020 en 
2021 van de gemeente Dalfsen. De raad kan de accountant alleen nadere aanwijzingen geven voor 
zover deze uitgaan boven de wettelijke minimumeisen. Nadere aanwijzingen vloeien voort uit de 
verantwoordelijkheid van de gemeenteraad als opdrachtgever voor de accountantscontrole.  

3. Wettelijk kader 
 

In artikel 213 lid 1 van de Gemeentewet wordt voorgeschreven dat de gemeenteraad één of meer 
accountants aanwijst als bedoeld in artikel 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle 
van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een 
controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.  

In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan de gemeenteraad nadere 
aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeuringstoleranties en (afwijkende) 
rapporteringstoleranties. Tevens wordt in de opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven welke wet- en 
regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole is. De 
actuele wet- en regelgeving wordt bepaald en vastgelegd in het zogenoemde Normenkader. Dit 
Normenkader wordt jaarlijks door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld en ter 
kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad. Dit vindt plaats voorafgaand aan de start van de 
werkzaamheden voor de jaarrekening door de accountant. 

4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én 
rechtmatigheid) 

De in artikel 213 Gemeentewet voorgeschreven accountantscontrole van de jaarrekening richt zich op 
het afgeven van een oordeel over: 

 De getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de 
activa en passiva; 

 Het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in 
overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, 
waaronder eventuele verordeningen; 

 De inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of 
deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; 

 Het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 
Gemeentewet (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten); 
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 De verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. 

Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden 
gesteld op grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet (Besluit Accountantscontrole Provincies en 
Gemeenten) en het besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (Bado) alsmede de voor 
accountants geldende controle- en overige standaarden bepalend voor de door de accountant uit te 
voeren werkzaamheden.  

Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Bado dat de in de rekening 
verantwoorde lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in 
overeenstemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, 
waaronder gemeentelijke verordeningen”. De accountant hoeft niet vast te stellen dat álle handelingen 
in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zijn verricht. De accountantscontrole 
beperkt zich tot die handelingen waaruit financiële gevolgen voortkomen, die als baten, lasten of 
balansmutaties in de jaarrekening worden verantwoord. De accountant controleert alleen de financiële 
beheershandelingen.  

5. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 

 

5.1 Algemeen 

De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De 
accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle 
zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en 
de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en financiële beheers 
handelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie. De accountant richt 
de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, 
vastgestelde toleranties en statistische deelwaarnemingen en extrapolaties. 

5.2 Goedkeuringstoleranties 
 

In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) zijn minimumeisen voor de te 
hanteren goedkeuringstoleranties bij de controle van de jaarrekening voorgeschreven. De 
gemeenteraad mag de goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze minimumeisen. Dit 
moet dan bij dit controleprotocol worden vastgesteld door de raad en worden toegelicht in de 
controleverklaring van de accountant. De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming 
en de strekking van de controleverklaring.  

De definitie van de goedkeuringstolerantie is:  

“De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in 
de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de 
bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers wordt beïnvloed”.  

In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstoleranties opgenomen zoals vast te stellen 
voor de te controleren jaren. Deze komen overeen met het wettelijk minimum. 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeel-
onthouding Afkeurend 

Fouten in de jaarrekening 
(% lasten) ≤ 1% >1%<3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) ≤ 3% >3% <10% ≥ 10% - 
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De percentages worden steeds genomen van de totale begrote programmalasten na laatste 
begrotingswijziging. Doordat de omvangbasis gedurende het jaar en tussen verschillende begrotingen 
afwijken, zijn er geen concrete bedragen gekoppeld aan deze goedkeuringstoleranties. Deze 
bedragen worden bij de start van de werkzaamheden door de accountant bepaald en hoeven niet 
door de gemeenteraad vastgesteld te worden. De gemeenteraad heeft door middel van dit 
controleprotocol reeds de kaders vastgesteld. 
 
 
5.3 Rapporteringstoleranties 

Naast de goedkeuringstolerantie wordt de rapporteringstolerantie onderkend. De 
rapporteringstolerantie heeft betrekking op het vastgestelde bedrag waarboven de accountant 
geconstateerde fouten en onzekerheden altijd opneemt in de rapportage van controlebevindingen. Bij 
overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. De accountant 
richt de controle in rekening houdend met de rapporteringtolerantie om te kunnen waarborgen dat alle 
fouten en onzekerheden die dit bedrag overschrijden in het verslag van bevindingen worden 
opgenomen. Daarnaast rapporteert de accountant in alle gevallen als naar het oordeel van de 
accountant sprake is van belangrijke kwalitatieve fouten of onzekerheden.  

De gemeenteraad kan bedragen voor de rapporteringstoleranties voorschrijven die lager zijn dan de 
bedragen die voortvloeien uit de goedkeuringstoleranties. Voor de rapporteringtolerantie wordt 0,1 % 
van de begroting na wijziging voorgesteld, afgerond op € 5.000 naar beneden. Dit voor zover landelijk 
(SISA) geen andere rapporteringsgrenzen zijn voorgeschreven.  

6. Begrip rechtmatigheid en de rechtmatigheidscriteria 
 
In het kader van de controle van de jaarrekening gelden op het gebied van getrouwheid en 
rechtmatigheid criteria waarmee de accountant bij de planning en uitvoering van de 
controlewerkzaamheden rekening moet houden. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van 
het financieel beheer toetst de accountant specifiek op de volgende rechtmatigheidscriteria:  
 

 Het begrotingscriterium 
 Het voorwaardencriterium  
 Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium) 

 
6.1 Begrotingscriterium 

Het begrotingscriterium houdt in dat financiële beheers handelingen, die ten grondslag liggen aan de 
baten en lasten, alsmede de balansposten, tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de 
geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's. In de (programma)begroting zijn 
de maxima voor de lasten vermeld die door het Bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële 
beheers handelingen moeten passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de 
toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn. Met de controle 
op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van de 
gemeente raad is gerespecteerd. Het begrotingscriterium is uitgewerkt in de Kadernota rechtmatigheid 
van de commissie BBV. Hierin is opgenomen dat bestedingen die uitstijgen boven de in de begroting 
opgenomen programmabudgetten niet als onrechtmatig worden aangemerkt, als voor de accountant 
bij de controle vaststaat dat de begrotingsoverschrijding binnen de beleidskaders van de 
gemeenteraad valt of compensatie mogelijk is door met de hogere lasten rechtstreeks 
samenhangende inkomsten. Het bepalen of begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is 
voorbehouden aan de gemeenteraad. 

6.2 Voorwaardencriterium  

Besteding en inning van gelden door en gemeenschappelijke regelingen zijn aan bepaalde 
voorwaarden verbonden waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen 
vast in wet- en regelgeving (Algemene verbindende voorschriften van de Europese Unie, formele 
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wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, raadsbesluiten, verordeningen, 
richtlijnen, protocollen en dergelijke met een wettelijke grondslag en jurisprudentie). 

De gestelde voorwaarden hebben over het algemeen betrekking op: 

 De omschrijving van de doelgroep respectievelijk het project; 
 De heffing- en/of declaratiegrondslag; 
 Normbedragen; 
 De bevoegdheden; 
 Het voeren van een administratie; 
 Het verkrijgen en bewaren van bewijsstukken; 
 Aan te houden termijnen besluitvorming, betaling, declaratie e.d.; 
 Recht, hoogte en duur. 

De precieze invulling verschilt per wet respectievelijk regeling respectievelijk verordening. Voor alle 
geldstromen dient ondubbelzinnig vast te staan welke voorwaarden er op van toepassing zijn. De door 
hogere overheden gestelde voorwaarden liggen vaak volledig vast. Dit geldt echter niet voor de 
voorwaarden in de gemeentelijke regelgeving. Uitgangspunt daarbij is dat vooralsnog het huidige 
informele beleid wordt bekrachtigd en er met name jegens derden niet met terugwerkende kracht 
strengere normen zullen worden toegepast. 

6.3 Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium)  

Om misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden te voorkomen zijn beheersmaatregelen 
nodig. In tegenstelling tot andere getrouwheids- en rechtmatigheidsaspecten gaat het bij het M&O-
criterium in het bijzonder om vast te stellen dat in de organisatie effectieve maatregelen zijn getroffen 
om misbruik te voorkomen, dan wel op te sporen, en dat de wet- en regelgeving duidelijk is, 
aangepast is aan actuele omstandigheden en te handhaven is. De gemeenteraad heeft middels de 
vaststelling van de Financiële verordening gemeente Dalfsen 2017(artikel 24, lid i) het kader bepaald 
aangaande het M&O beleid. Op grond hiervan draagt het college zorg voor het beleid en het stellen 
van interne regels ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke 
regelingen en eigendommen. Hiertoe heeft het college 20 februari 2018 een ‘Nota Misbruik en 
Oneigenlijk gebruik 2018-2021’ vastgesteld. De accountant toets in hoeverre deugdelijke maatregelen 
zijn genomen ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik.  

7. Reikwijdte accountantscontrole bij de rechtmatigheidstoetsing 

De accountantscontrole op rechtmatigheid is in beginsel veelomvattend: alle bepalingen met een 
(mogelijk) financieel gevolg zijn onderwerp van controle. De accountantscontrole is erop gericht vast 
te stellen, dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot 
stand zijn gekomen.  

Om richting te geven aan de accountantscontrole is het noodzakelijk tot een afbakening te komen van 
de te controleren onderwerpen die van belang zijn voor de accountantscontrole. De 
accountantscontrole op rechtmatigheid maakt gebruik van het normenkader. 

Aan de accountant dient voor afgaand aan de accountantscontrole een actueel normenkader van de 
gemeente gegeven te worden. Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft de 
inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en 
van de gemeente zelf is limitatief gericht op: 

1. De naleving van wettelijke kaders: dit is uitsluitend voor zover deze directe financiële 
beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen. Voorbeelden van deze zgn. externe wetgeving 
zijn: 
- Algemene verbindende voorschriften van de EU, zoals de Europese Aanbestedingsrichtlijnen; 
- Wet- en regelgeving waarin nadere voorschriften zijn opgenomen inzake specifieke uitkeringen 

en subsidies vanuit de EU, het Rijk en andere subsidieverstrekkende instanties; 
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- Fiscale en sociale wet- en regelgeving die door gemeenschappelijke regelingen moeten worden 
nageleefd; 

- Overige algemene wet- en regelgeving, zoals de Awb en Bezoldigingswetten en –besluiten. 
- Gemeente- en Provinciewet; 
- Wetgeving en regelgeving die inrichtingsvereisten voorschrijven (voorbeeld BBV); 
- Specifieke wet- en regelgeving ten behoeve van de eigen taakuitvoering. 
 
Voor wat betreft inkoop wordt een uitzondering gemaakt. De rechtmatigheidscontrole beperkt zich 
in dit geval tot de Europese aanbestedingsprocedures.  

 
2. De naleving van het voorwaardencriterium voor de interne regelgeving: Hierbij zal uitsluitend een 

toets plaatsvinden naar de naleving van voorwaarden betreffende de doelgroep, de heffing- en 
declaratiegrondslag (recht) en de normbedragen (hoogte en duur).   

 
3. De naleving van de volgende kaders: 

- De Begroting 2018 t/m 2020  inclusief de eventueel nog vast te stellen begrotingswijzigingen;  
- De op 29 mei 2017 door de raad vastgestelde “Financiële verordening gemeente Dalfsen 2017” 

ex artikel 212 Gemeentewet inclusief eventueel daarbij behorende wijzigingen;  
- de op 29 mei 2017 door de raad vastgestelde “Controleverordening 2017 gemeente Dalfsen” ex 

artikel 213 Gemeentewet inclusief eventueel daarbij behorende wijzigingen; 
- de op 29 mei 2017 door de raad vastgestelde “Onderzoeksverordening gemeente Dalfsen 

2017” ex artikel 213a Gemeentewet inclusief eventueel daarbij behorende wijzigingen. 
 

Voor wat betreft de verschillende situaties die mogelijk zijn bij begrotingsafwijkingen is in bijlage 1 
een schematisch overzicht opgenomen, met aanduidingen van de gevolgen voor de strekking van 
de controleverklaring van de accountant.  

 
Het Normenkader wordt jaarlijks door het college van B&W vastgesteld en ter kennisname 
gebracht aan de gemeenteraad. Dit gebeurt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden 
door de accountant. 
 
Collegebesluiten vallen niet onder de rechtmatigheidscontrole, tenzij de controle hiervan verplicht 
is op basis van hogere regelgeving of raadsbesluiten c.q. verordeningen. Indien het opstellen van 
een collegebesluit verplicht wordt gesteld, toets de accountant alleen of het collegebesluit ook 
daadwerkelijk is genomen. Worden er ook inhoudelijke eisen aan het collegebesluit gesteld, dan 
controleert de accountant ook of hieraan is voldaan.  

8. Rapportering door de accountant 
 

Na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant - overeenkomstig het 
gestelde in artikel 7 van de controleverordening 2017 gemeente Dalfsen ex artikel 213 Gemeentewet - 
de bevindingen in het kort weergegeven als volgt:  
 
8.1 Interimcontrole en managementletter 
 
Door de accountant wordt een zogenaamde interim controle uitgevoerd. Doel van de interim controle 
van de accountant is een beeld te krijgen van de mate waarin de organisatie de bedrijfsvoering intern 
beheerst. Over de uitkomsten van de interim controle wordt een managementletter uitgebracht aan 
het college van Burgemeester en Wethouders.  
 
8.2 Controle jaarrekening en verslag van bevindingen 
 
Overeenkomstig de Gemeentewet wordt na afronding van de controle van de jaarrekening een 
verslag van bevindingen (het accountantsverslag) uitgebracht aan de gemeenteraad en in afschrift 
aan het College van Burgemeester en Wethouders. In het accountantsverslag wordt gerapporteerd 
over de opzet en uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en 
rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige verantwoording daarvan waarborgen.  
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8.3 Uitgangspunten voor de rapportagevorm 
 
Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht, gespecificeerd naar de aard van het criterium 
(begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.). Fouten of onzekerheden die de 
rapporteringtolerantie als bedoeld in hoofdstuk 5 van dit controleprotocol overschrijden, worden 
weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen. De accountant rapporteert ook 
over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de 
gemeente gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging en dataverwerking, indien en voor 
zover relevant voor de accountantscontrole en van bestuurlijke betekenis. 
 
8.4 Controleverklaring 
  
In de accountantsverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, 
de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de 
rechtmatigheid. Deze accountantsverklaring is bestemd voor de gemeenteraad, zodat de raad de door 
het College van Burgemeester en Wethouders opgestelde jaarrekening kan vaststellen. 
 
8.5 Communicatietraject met accountant 
 
In bijlage 2 is het communicatietraject met de accountant nader uitgewerkt. 
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Bijlage 1: Uitgangspunten begrotingsrechtmatigheid 
 
Opzet overgenomen uit de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV:  
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Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen 
tenminste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen 
worden onderkend: 

Onrechtmatig, 
maar telt niet mee 
voor het oordeel 

Onrechtmatig, en 
telt mee voor het 
oordeel 

1 

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen 
binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter 
weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft 
ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in 
de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in 
regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd 

  X 

2 

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande 
beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt 
dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: 
de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via 
tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen 
voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd 
met de budgetregels zoals afgesproken met de raad. 

  X 

3 
Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden 
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, 
bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. 

X   

4 

Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. 
Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het 
opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) 
overschrijding 

X   

5 

Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra 
inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending 
van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit 
genomen 

  X 

6 

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf 
als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit 
bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, 
belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een 
belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om 
interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die 
na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan 
geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. 
Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de 
overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden 
weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende 
jaar. 

-geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar 

-geconstateerd na verantwoordingsjaar 

X X 

7 
Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten 
(investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar 
worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het 

X X 
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jaar zelf of pas in de volgende jaren. 

-jaar van investeren 

-afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren 

Overigens kunnen overschrijdingen bij investeringskredieten op 
basis van toelichtingen en onderbouwingen door het College 
worden geautoriseerd (bij het vaststellen van de jaarrekening), 
waardoor er geen sprake meer is van een financiële 
onrechtmatigheid die meetelt voor het oordeel van de 
accountant. 
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Bijlage 2: Communicatie met accountant 
 
 
 

 
Wie 
 

Aantal 
overleggen

per jaar 

 Toelichting 

Formele gesprekken ( inclusief verplichting tot verslaglegging en rapportage) 
Gemeenteraad Minimaal 

één 
 De gemeenteraad is opdrachtgever van de accountant. De raad  
 is het aanspreekpunt voor de accountant voor de  
 opdrachtformulering.  
 
 De bevindingen van de eindejaarscontrole (op basis van het   
 definitief rapport van bevindingen) worden gepresenteerd door    
 de accountant. 
 

Informele gesprekken (geen verplichting tot verslaglegging en rapportage) 
Concerncontroller + 
de coördinator van de 
jaarrekening + medewerker 
interne controle 
 

Minimaal 
twee 

De concerncontroller, medewerker interne controle en de 
coördinator van de jaarrekening zijn voor de accountant 
belangrijke gesprekspartners binnen de gemeentelijke 
organisatie. 
 

Voorafgaand aan de controle van de jaarrekening vindt een    
overleg plaats om te komen tot een afstemming inzake de 
nadere invulling van de controle-opdracht. In dit overleg vindt   
wordt het controleprotocol besproken. 
  
 Naast tussentijdse gesprekken wordt in ieder geval  
 bespreking gevoerd over:  
 -    Pre-audit gesprek;  
 -    De eindejaarscontrole (op basis van het conceptrapport van  
      bevindingen); 
 -    Interim-controle. 

 Directieteam (DT) + 
Managementteam (MT) 

PM 
 

 In het kader van de accountantscontrole zal nader overleg van  
 toepassing kunnen zijn met het managementteam.  
 Op verzoek zal de accountant verschijnen in het DT en MT. 

 Portefeuillehouder   
 Financiën 

Minimaal 
één   

 Bespreking bevindingen eindejaarscontrole. Deze besprekingen   
 kunnen gecombineerd worden met de besprekingen met  
 de concerncontroller. 
 

 College van burgemeester  
 en wethouders en  
 gemeenteraad 

PM  Op verzoek zal de accountant verschijnen in de vergaderingen  
 van college en gemeenteraad. 
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