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Onderwerp: Raadsbrief normenkader 2018 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Inleiding 
Het normenkader 2018 is door ons vastgesteld. Wij informeren u door middel van deze raadsbrief 
over de inhoud hiervan. 
 
Wat is het normenkader 
De accountant controleert jaarlijks de gemeenterekening. De accountant geeft op basis van de 
controle een oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid. Bij de controle over de getrouwheid 
gaat het over de vraag of de cijfers kloppen. De accountant moet zich daarbij een oordeel vellen over 
de vraag of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de lasten en baten en de grootte en 
samenstelling van het vermogen. Rechtmatigheid is het handelen in overeenstemming met wetten en 
regels.  
 
De voor de rechtmatigheid van de gemeenterekening geldende wetten en regels zijn 
geïnventariseerd. Deze inventarisatie, het Normenkader 2018, is vastgesteld en betreft een overzicht 
van alle relevante wet- en regelgeving, relevante gemeentelijke verordeningen en andere 
gemeentelijke regelgeving, zoals nadere regels. Het normenkader 2018 geeft daarmee het kader 
waarbinnen de accountant controleert op rechtmatigheid. 

 
Goedkeuring, rapportering en toleranties. 
Volgens het Besluit accountantscontrole decentrale overheden zijn er minimumeisen om een 
goedkeurende verklaring af te geven. Daarnaast kan er een verklaring met beperking, kan er een 
oordeelonthouding of kan er een afkeurende verklaring worden afgegeven. Het gaat hierbij om de 
som van de fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle. In het onderstaand schema is 
een uitzetting van de typen verklaringen en toleranties opgenomen. 
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 Strekking controleverklaring 

Verklaringen  
in % v.d. lasten 

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in 
jaarrekening. 

Minder dan 1% Tussen 1 en 3 % - Meer dan 3 % 

Onzekerheden in 
de controle. 

Minder dan 3% Tussen 3 en 10 
% 

Meer dan 10 %  - 

 
In het verslag van bevindingen worden in een apart overzicht de fouten en onzekerheden in bedragen 
opgenomen die boven een bepaalde grens vallen. Die rapporteringstoleranties zijn: 

 Voor fouten 0,1% (= 10% x 1% x lasten van de  jaarrekening 2018). 

 Voor onzekerheden 0,3 % (=10% x 3% x lasten van de  jaarrekening 2018). 
 

Op basis van de oorspronkelijke begroting 2018 betekent dit – afgerond - voor Midden-Groningen dat 
fouten worden gerapporteerd vanaf 200.000 euro en onzekerheden vanaf 600.000 euro. 

Deze bedragen zijn gebaseerd op de lasten van de begroting 2018 (198.675.282 euro). Op grond van 

de jaarrekening 2018 kunnen de bedragen dus in beperkte mate hoger of lager worden. 

 

Het proces 

Over de controle van de jaarrekening 2018 van de gemeente zal er in juni of juli van dit jaar (2019 

dus) door de accountant een verslag van bevindingen worden uitgebracht. Dit verslag wordt gericht 

aan uw raad.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


