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Samenvatting
In 2019 heeft de gemeenteraad aan Crowe Foederer de opdracht verstrekt de accountantscontrole
zoals bedoeld in artikel 213 Gemeentewet voor de gemeente Asten uit te voeren, over het jaar
2019 t/m 2021, met de optie om dit vervolgens te verlengen voor de periode 2022 en 2023. Aan
de raad wordt voorgesteld een actueel controleprotocol vast te stellen. Daarmee geeft de raad
richting aan de controle door de accountant.
Beslispunten
1. Het controleprotocol periode 2019 t/m 2021 Crowe Foederer vast te stellen.
Inleiding
Het vorige controleprotocol liep tot en met boekjaar 2018, het laatste jaar van de controle door de
vorige accountant Baker Tilly. Vanaf boekjaar 2019 is er een nieuwe accountant Crowe Foederer.
Het controleprotocol 2019 t/m 2021 is afgestemd met Crowe Foederer en ligt nu voor ter
vaststelling bij uw raad.
Wat willen we bereiken
Met het controleprotocol wordt formeel richting gegeven aan het werk van de accountant. De raad
geeft als opdrachtgever aan waarover zij zekerheid wil hebben en waarover zij dus gerapporteerd
wil worden. Met als uiteindelijk doel een zodanige inrichting van de processen binnen de gemeente
Asten dat deze jaarlijks leidt tot goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en
rechtmatigheid.
Wat gaan we daarvoor doen
Uitvoeren jaarlijkse interim- en jaarrekeningcontrole door Crowe Foederer.
Mogelijke alternatieven
Een controleprotocol is niet verplicht, maar wordt wenselijk geacht om bestuurlijk de
opdracht aan de accountant in te kaderen. Ten opzichte van het vorige controleprotocol zijn
er geen wezenlijke inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd; uiteraard is het normenkader aangepast
aan de actuele wetgeving.
Risico’s
N.v.t.

2019043995*

Communicatie
Nv.t.
Wat mag het kosten
E.e.a. valt binnen de afgesproken aanneemsom met Crowe Foederer.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. document-nr)
2019043980 Controleprotocol 2019 t/m 2021 Crowe Foederer
2019043981 Normenkader gemeente Asten 2019

m.feijen@asten.nl
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RAADSBESLUIT
Onderwerp:

Dagtekening:

Agendanummer:

Controleprotocol 2019 t/m 2021 Crowe Foederer

17 september
2019

19.09.06

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 juli 2019
met zaaknummer 2019043988;
gehoord het advies van de commissie Algemene zaken en Control van
5 september 2019;

besluit:

het controleprotocol periode 2019 t/m 2021 Crowe Foederer vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
17 september 2019.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

