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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief actualisering normen- en toetsingskader 2020 

Geachte raadsleden, 

Met deze raadsinformatiebrief informeert het college de raad over het normen- en 
toetsingskader 2020. In het controleprotocol is vastgelegd dat het onderhouden van een 
actueel en volledig normen- en toetsingskader aan het College is gedelegeerd. Het college 
heeft op 19 januari 2021 de actualisatie ven het normen- en toetsingskader 2020 
vastgesteld. 

De jaarlijkse accountantscontrole omvat een oordeel over de getrouwheid en de 
rechtmatigheid van de jaarrekening. Bij rechtmatigheid gaat het om de vraag of de 
gemeentelijke organisatie zich heeft gehouden aan wet- en regelgeving, waarbij ook de 
gemeentelijke regelgeving zoals vastgelegd in raadsbesluiten onderdeel uitmaakt van de 
regelgeving. De accountant moet vaststellen of de baten, lasten en balansmutaties 
rechtmatig tot stand zijn gekomen. De accountant hoeft niet vast te stellen of alle 
handelingen conform de geldende wet- en regelgeving zijn verricht. De aandacht blijft 
beperkt tot die handelingen waaruit financiële gevolgen voortkomen die als baten, lasten en 
balansmutaties in de jaarrekening zijn verantwoord. De lokale beleidsvrijheid betreft de 
keuze hoe verstrekkend deze controle dient te zijn. 

Van gemeenten wordt verwacht dat deze aan de accountant een volledig overzicht van de 
relevante wet- en regelgeving geven. Het normenkader- en toetsingskader 2020 van de 
gemeente Vlissingen is compact en geeft direct inzicht in de financieel relevante processen. 
Waarbij het normenkader 2020 rechtmatigheid voor de accountant een werkdocument is met 
voorwaarden waarop hij zijn controle voor de raad baseert. Het toetsingskader 2020 vertaalt 
het normenkader 2020 in meetbare termen en hanteert de criteria recht, hoogte en duur om 
tot begrenzing van het begrip rechtmatigheid te komen. De basis wordt gevormd door de 
gemeentelijke financiële processen. Het toetsingskader 2020 geeft aan welke bepalingen uit 
de wet- en regelgeving in het normenkader financiële consequenties hebben als bedoeld in 
het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO). 

Het normen- en toetsingskader 2020 is voorgelegd aan de accountant en besproken met de 
accountant. Deze hanteert het normen- en toetsingskader 2020 als uitgangspunt bij de 
accountantscontrole. 
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Het normen- en toetsingskader geldt voor het kalenderjaar 2020 vervalt van rechtswege op 
1 januari 2021. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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