Dordrecht
Aan

Gemeentebestuur

de gemeenteraad

Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Datum

21 november 2017

Ons kenmerk

SBC/1966092

Begrotingsprogramma Bestuur en Samenwerking
Betreft

Auditplan 2017 en Normenkader 2017

Voorgesteld besluit

1. Het Auditplan 2017 vast te stellen;
2. kennis te nemen van het Normenkader 2017.
Samenvatting

In bijgaand Auditplan 2017 informeert de accountant u over de aanpak bij de
controle van de jaarrekening 2017 en de wijze waarop dat in de gemeente
Dordrecht wordt vormgeven. Het Auditplan is met de Auditcommissie besproken.
De Auditcommissie kon zich vinden in de controlepunten die door de accountant
zijn genoemd en ook wij hebben met het Auditplan 2017 ingestemd. Verder is het
ten behoeve van de controle van belang dat de accountant over een normenkader
beschikt. In verband daarmee hebben wij bijgaand Normenkader 2017 vastgesteld.
Inleiding

Vorig jaar heeft u samen met andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
een traject doorlopen om tot aanbesteding van de accountantscontrole te komen,
aangezien het contract met Deloitte ten einde liep. Uitkomst van dit traject was het
contracteren van BDO.
Doelstelling

We willen bereiken dat BDO van start kan gaan met de controle van de
jaarrekening 2017 en dat de controleaanpak van BDO aansluit bij de wensen van
de gemeenteraad en is afgestemd met de auditcommissie. Verder is van belang dat
we BDO van ons normenkader voorzien.
Argumenten

Het Auditplan 2017 is op 7 juni door BDO aan de auditcommissie gepresenteerd.
Daarop heeft de auditcommissie geen aanvullende eisen gesteld of nadere wensen
geuit ten aanzien van de in het plan opgenomen controlepunten.
Kanttekeningen en risico's

Wij zijn in de gelegenheid gesteld onze opvattingen over het Auditplan 2017
kenbaar te maken en hebben met het plan ingestemd. Tevens hebben wij het
Normenkader 2017 vastgesteld. Dit normenkader geeft aan welke wet- en
regelgeving BDO dient mee te nemen in de accountantscontrole en wordt u ter
kennisname aangeboden.
Kosten en dekking

U heeft de accountantsdiensten meerjarig aanbesteed aan BDO. Het voorliggende
Auditplan 2017 wordt uitgevoerd binnen de financiële afspraken die in het contract
zijn overeengekomen, te weten € 100.000,-.
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Duurzaamheid

Duurzaamheid is bij dit besluit niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Het Auditplan 2017 is op 7 juni 2017 in de Auditcommissie besproken. De daar
gemaakte afspraken zijn in dit voorstel en de daarbij behorende stukken verwerkt.
Het inclusief beleid is niet van toepassing.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Voor de controle van de jaarrekening 2017 is het wenselijk dat de raad het
Auditplan 2017 nog in 2017 vaststelt. Na besluitvorming door de gemeenteraad zal
de accountant starten met de controle van de jaarrekening 2017.
Bijlagen

- ontwerp besluit;
- Auditplan 2017;
- Normenkader 2017.
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