
ADVIES AUDITCOMMISSIE 
 
 
Aan:  Gemeenteraad  
Datum: 24 februari 2023 
 
Betreft: Raadsvoorstel Controleprotocol 2022 en Dienstverleningsplan 2022 
 
 
De auditcommissie adviseert de gemeenteraad akkoord te gaan met het vaststellen van 
zowel het Dienstverleningsplan 2022 als het Controleprotocol voor de 
accountantscontrole op de jaarrekening 2022. 
 
 
Inleiding 
De accountant heeft ten behoeve van de interimcontrole en de jaarrekeningcontrole 
boekjaar 2022 een Dienstverleningsplan 2022 opgesteld. Op basis van dit plan heeft het 
college het Controleprotocol 2022 opgesteld. Het college stelt aan de raad voor om het 
Controleprotocol en het Dienstverleningsplan vast te stellen. 
 
Rol auditcommissie 
De auditcommissie heeft 15 februari 2023 een gesprek gehad met de accountant over zijn 
Dienstverleningsplan 2022 en het Controleprotocol 2022. Daarbij gaf de accountant een 
toelichting op het Dienstverleningsplan. Mede op basis van deze toelichting heeft de 
auditcommissie een advies opgesteld voor de gemeenteraad over het voorstel om beide 
documenten vast te stellen. 
 
Goedkeuringstoleranties 
Belangrijk onderdeel van gesprek met de account waren de goedkeuringstoleranties die 
het college voorstelt te hanteren bij de jaarrekeningcontrole. Het betreft de volgende 
toleranties: 
 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeel-
onthouding 

Afkeurend 

Fouten in de jaarrekening 
(% lasten) 

=<1% 1-3% -- >=3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

=<3% 3-10% 
 

>=10% -- 

 
De accountant heeft uitgelegd wat deze toleranties betekenen en dat met het aannemen 
van dit voorstel de raad aansluit bij (a) wat de raad in voorgaande jaren besloten heeft en 
(b) wat in andere gemeenten gebruikelijk is. De toelichting leidt tot het advies van de 
auditcommissie aan de gemeenteraad om deze goedkeuringstoleranties vast te stellen 
voor de jaarrekeningcontrole. 
 
Significante aandachtsgebieden 
De accountant heeft ook een toelichting gegeven op de onderwerpen waarop hij extra 
aandacht richt tijdens de jaarrekeningcontrole. De auditcommissie herkent deze 
onderwerpen als de significante aandachtsgebieden. De accountant biedt de 
gemeenteraad de mogelijkheid om nog eigen speerpunten hieraan toe te voegen. De 
auditcommissie heeft hiernaar gekeken en heeft geen advies aan de gemeenteraad voor 
zulke speerpunten. 


