
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 27515
Datum vergadering: 27 november 2018
Datum voorstel: 3 oktober 2018
Nummer: 20 A 
Onderwerp: Opdrachtbevestiging accountant 2018 en normenkader 2018

Voorgesteld raadsbesluit
1. in te stemmen met de opdrachtbevestiging aan de accountant voor de controle van de jaarrekening 2018, 
overeenkomstig bijgevoegde gewaarmerkte bijlage;
2. kennis te nemen van het normenkader 2018, overeenkomstig bijgevoegde gewaarmerkte bijlage.Wij 
stellen uw raad voor tot het beschikbaar stellen van een krediet van € door vaststelling van de … e wijziging 
van de begroting

Samenvatting van het voorstel
De gemeente Tubbergen, de gemeente Dinkelland en openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen hebben in 2017, na een gezamenlijke aanbesteding, besloten met Eshuis Registeraccountants 
een overeenkomst te sluiten voor de accountantscontrole 2017-2019. Uw raad wordt gevraagd in te 
stemmen met de opdrachtbevestiging 2018 en kennis te nemen van het normenkader 2018.

Aanleiding voor dit voorstel
De gemeente Tubbergen, de gemeente Dinkelland en openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen hebben in 2017, na een gezamenlijke aanbesteding, besloten met Eshuis Registeraccountants 
een overeenkomst te sluiten voor de accountantscontrole 2017-2019. In de besluitvorming en in de 
overeenkomst is de mogelijkheid opgenomen tot verlenging van de overeenkomst met drie maal een jaar. 
Jaarlijks dient de raad in te stemmen met de opdrachtbevestiging voor het betreffende jaar.
Tevens dient de raad een controleprotocol vast te stellen. Omdat het contract met Eshuis in ieder geval 
betrekking heeft op de jaarrekening 2017-2019 heeft de raad in de raadsvergadering van 19 december 2017 
ook een controleprotocol 2017-2019 vastgesteld.
Daarnaast dient jaarlijks een normenkader opgesteld te worden voor de accountant. Dit is een overzicht van 
alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
De opdrachtbevestiging dient als juridische basis voor om, ter uitvoering van het meerjarige contract met de 
accountant, de opdracht te verlenen tot controle van de jaarrekening 2018 en het uitbrengen van een verslag 
van bevindingen.

Argumentatie
De gemeente Tubbergen, de gemeente Dinkelland en openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen hebben in 2017, na een gezamenlijke aanbesteding, besloten met Eshuis Registeraccountants 
een overeenkomst te sluiten voor de accountantscontrole 2017-2019. In de besluitvorming en in de 
overeenkomst is de mogelijkheid opgenomen tot verlenging van de overeenkomst met drie maal een jaar. 
Jaarlijks dient de raad in te stemmen met de opdrachtbevestiging voor het betreffende jaar.
Tevens dient de raad een controleprotocol vast te stellen. Omdat het contract met Eshuis in ieder geval 
betrekking heeft op de jaarrekening 2017-2019 heeft de raad in de raadsvergadering van 19 december 2017 
ook een controleprotocol 2017-2019 vastgesteld.
Daarnaast dient jaarlijks een normenkader opgesteld te worden voor de accountant. Dit is een overzicht van 
alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Externe communicatie

Financiele paragraaf
De accountantskosten voor 2018 zijn gelijk aan de in het contract 2017-2019 opgenomen accountantskosten

Uitvoering

Evaluatie



Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Aan de raad van de gemeente Tubbergen wordt een gelijkluidend voorstel voorgelegd.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 27 november 2018
Nummer: 20 B 
Onderwerp: Opdrachtbevestiging accountant 2018 en normenkader 2018

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2018, nr. 20 A;

Gelet op artikel 213 van de Gemeentewet

Gelet op het bepaalde in de Controleverordening gemeente Dinkelland 2014

Besluit
1.    in te stemmen met de opdrachtbevestiging aan de accountant voor de controle van de jaarrekening 
2018, overeenkomstig de bijgevoegde gewaarmerkte bijlage;
2.    kennis te nemen van het normenkader 2018, overeenkomstig bijgevoegde gewaarmerkte bijlage.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 november 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,


