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Aan de gemeenteraad,
Kennisnemen van de managementletter 2011, bedrijfsvoeringsagenda en normenkader 2011.
Waarom nu naar de raad?
De managementletter 2011 en de daaruit afgeleide bedrijfsvoeringsagenda zijn op 23 februari 2012
besproken in de auditcommissie. De afspraak is om deze stukken ter kennisgeving aan de gemeenteraad
te sturen.
Het normenkader wordt jaarlijks vastgesteld voor aanvang van de controle van de jaarrekening door de
accountant. De controle van de accountant van de jaarrekening 2011 start half april 2012.
Samenvatting
In de managementletter rapporteert de accountant de bevindingen naar aanleiding van de interim-controle
(tussentijdse controle als voorbereiding op de controle van de jaarrekening). In de bedrijfsvoeringsagenda
wordt door de ambtelijke organisatie gereageerd op de bevindingen van de accountant en wordt
aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen.
Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de
accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf. De
inventarisatie bestaat uit de externe wetgeving en de eigen regelgeving, waarbij de verordeningen,
raadsbesluiten en de collegebesluiten kunnen worden onderscheiden. Het normenkader moet actueel
worden gehouden en aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving.
Het normenkader moet jaarlijks door de gemeenteraad worden vastgesteld danwel ter kennis worden
gesteld, zodat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om hierop te reageren.
Communicatie
De managementletter 2011 en de bedrijfsvoeringsagenda zijn in de auditcommissie van 23 februari 2012
besproken.
In het vervolg zal het normenkader ook in de auditcommissie worden besproken. De eerste keer zal zijn
bij de bijeenkomst van de auditcommissie in januari 2013.
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