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Onderwerp
Controleprotocol accountant 2019 en 2020

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
In de PS-vergadering van 17 januari jl. is BDO aangewezen voor de uitvoering
van de jaarrekeningcontrole. In het kader van de opdrachtverstrekking aan de
accountant kunnen Provinciale Staten d.m.v. een controleprotocol nadere aanwijzingen geven voor de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties
voor de controle van de jaarrekening van de provincie Noord-Brabant.
Het voorstel
Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening provincie
Noord-Brabant 2019 t/m 2020 vast te stellen.
Aanleiding
Het vorige door Provinciale Staten vast te stellen controleprotocol had
betrekking op de boekjaren t/m 2018.
Bevoegdheid
Provinciale Staten zijn, conform artikel 217 tweede lid van de Provinciewet,
bevoegd de accountant voor de controle op de jaarrekening. Provinciale Staten
kunnen nadere aanwijzingen verstrekken inzake de reikwijdte van de controle.
Doel
Nadere aanwijzingen te verstrekken voor de uitvoering van de controle van de
provinciale jaarrekeningen 2019 en 2020.
Argumenten
Het controleprotocol 2019 t/m 2020 bevat dezelfde goedkeurings- en
rapporteringstoleranties als voorgaande jaren. De goedkeuringstoleranties
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komen overeen met het wettelijk minimum. Dat betekent dat deze toleranties
niet scherper kunnen worden gesteld.
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Kanttekeningen
De opdracht van BDO loopt ten minste tot en met 2021. Er is voor gekozen om
nu een controleprotocol voor de boekjaren 2019 en 2020 voor te leggen omdat
vanaf het boekjaar 2021 de regelgeving gaat wijzigen. Vanaf het boekjaar 2021
dient het college zelf een rechtmatigheidsverantwoording af te leggen.
Financiën
Klimaat
Europese en internationale zaken
Planning
Bijlagen
Het controleprotocol voor de accountantscontrole voor de boekjaren 2019 en
2020 is bijgevoegd bij het ontwerpbesluit.
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