
 

 
  
 RAADSVOORSTEL 

  
  

20080922 - 12. Controle jaarrekening 2008 - RaadsVOORSTEL 

 status: B 
 

Agendapunt: 12 
Onderwerp: Verstrekken opdracht controle jaarrekening 2008 en vaststellen normenkader 
  
Commissie: Ineens voor raadsbehandeling geagendeerd 
Raadsvoorstel: 19-8-2008, nr. 95 
  
Portefeuillehouder : dhr. E. Goldsteen                                     
Beleidsterrein: -  Financiën  
Programma: 1. Bestuur 
  
Ter inzage (o.m.) : - 1. Normenkader 2008 voor de controle van de jaarrekening 2008. 

- 2. Controleprotocol voor accountantscontrole van de jaarrekening. 
  
Informant: H.Baarslag 

 

E. h.baarslag@dalfsen.nl  

T. (0529) 488271 
 

 
Voorstel:

1. Opdracht verstrekken aan Deloitte Accountants B.V. voor de controle van de jaarrekening 2008. 
2. Vaststellen normenkader voor controle jaarrekening 2008.

 
 
Inleiding:
De accountant controleert de jaarrekening en geeft daarbij een verklaring af omtrent de getrouwheid en de 
rechtmatigheid. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
De opdracht voor de controle van de jaarrekening wordt door u verstrekt, waarbij u ook de kaders aangeeft. 
Deze kaders zijn opgenomen in het controleprotocol dat u ingaande de jaarrekening 2006 hebt vastgesteld. 
U hebt wel aangegeven dat wij een actualisatie van het protocol ter besluitvorming aan u voor moeten 
leggen. 
Een actualisatie van het protocol, dat door u in maart 2007 is vastgesteld, achten wij nog niet noodzakelijk. 
Bij de raadsstukken ligt het protocol voor u ter inzage. 
Wel dient het normenkader (overzicht van de voor de gemeente geldende externe wetgeving en de (eigen) 
verordeningen) geactualiseerd te worden omdat enkele verordeningen zijn vervallen per 1 januari en 
andere in werking zijn getreden per 1 januari. Het normenkader 2008 ligt eveneens voor u ter inzage bij de 
raadsstukken. 
Het is mogelijk dat u een bepaald onderwerp een extra punt van aandacht wilt laten zijn bij de controle van 
de jaarrekening. Voor de jaarrekening 2007 hebt u als punt aangegeven de Wmo-uitvoering.  
Wanneer u van deze mogelijkheid ook voor de jaarrekening 2008 gebruik wilt maken dan horen wij dat 
graag van u tijdens de vergadering, zodat de accountant hiermee rekening kan houden bij de interim-
controle in het najaar.
 
Alternatieven:
n.v.t.
 
Financieel kader:
In de begroting is een budget opgenomen voor de accountantscontrole. 



 
 
 

  

 
   

 

 
 
Communicatie:
In het controleprotocol is opgenomen dat het accountantsrapport voorafgaand aan de raadsbehandeling 
van de jaarrekening besproken wordt met de accountant in de Werkgroep planning en control en in de 
raadscommissie. Bij de jaarrekening 2007 hebt u alleen gebruik gemaakt van de toelichting door de 
accountant in de raadscommissie.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


