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Samenwerkingsovereenkomst Playing for Success IJmond 2017-2022

Besluit

De samenwerkingsovereenkomst Playing for Success IJmond 2017 – 2022
aan te gaan met Sportclub Telstar, Stichting Telstar in de wijk, schoolbesturen
en Playing for Success Nederland.

Publiekssamenvatting

De gemeente wordt weer mede ondertekenaar van de samenwerkingsovereenkomst Playing for Success IJmond. Playing for Success is een naschools
onderwijsprogramma voor onder presterende kinderen van 9 tot en met 14
jaar. Playing for Succes stelt zich ten doel de achterstanden in taal en rekenen
te verminderen. De leerlingen volgen een speciaal ontwikkeld programma. Het
leercentrum is gehuisvest in het stadion van SC Telstar, wat voor een extra
WOW factor zorgt. De samenwerkingsovereenkomst is een voortzetting van
het eerder afgesloten convenant Playing for Success 2014-2017. De resultaten zijn in de eerdere jaren zeer positief gebleken. Alle partijen willen de samenwerking voortzetten.
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Onderwerp
Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2017
Besluit

de raad voor te stellen:
1. het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening
2017 vast te stellen;
2. het geactualiseerde normenkader vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente en verstrekt op
basis daarvan een verklaring waarin hij een oordeel geeft over het getrouwe
beeld van de cijfers over het betreffende boekjaar en een verklaring op het gebied van de rechtmatigheid van de jaarrekening. Bij de controle baseert de accountant zich onder meer op een door de gemeenteraad vastgesteld controleprotocol. Hierin worden aan de accountant nadere aanwijzingen gegeven over
de reikwijdte van controle, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij
verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Het controleprotocol over 2017 is opgesteld en wordt ter besluit-vorming voorgelegd aan de
raad. Het controleprotocol is gelijk aan het controleprotocol over 2016.
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