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Raadsvergadering d.d. 12 mei 2020   agendapunt 14

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 20 april 2020

Portefeuillehouder(s): Auditcommissie

Behandelend ambtenaar: N. Hofstra
Doorkiesnummer: 0592-266637
E-mail adres: n.hofstra@tynaarlo.nl
Bijlage(n): 1

Onderwerp
Procesvoorstel aanbesteding accountantsdiensten, rol van de auditcommissie in de bijzondere 
Corona situatie.

Gevraagd besluit
De raad besluit:

1. Dat het auditcomité eenmalig de volledige aanbestedingsprocedure accountant begeleidt 
tot en met de gunning in juni/juli 2020.

2. Dat het auditcomité de gunning verleent onder voorwaarde van bekrachtiging door de 
gemeenteraad na de zomer van 2020.

3. Dat de gemeenteraad de keuze van het auditcomité bekrachtigt met de formele 
aanwijzing van de accountant na de zomer van 2020.

Wat willen wij hiermee bereiken?
De gemeenteraad gaat over de aanwijzing van de accountant en kan deze bevoegdheid niet 
overdragen, conform art. 156 en art. 213 van de gemeentewet. Door vooraf de raad te laten 
instemmen met dit procesvoorstel (met als strekking dat er eenmalig wordt afgeweken van onze 
standaardprocedures) kunnen we voorkomen dat we in 2020 pas aan het eind van het jaar met de 
accountantscontrole kunnen starten.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
In de auditcommissie is de Europese aanbesteding accountantsdiensten voor de jaren 2020-2023 conform 
planning voorbereid tot en met de publicatie op tendernet. Uitgaande van de gedachte dat alle inschrijvende 
accountants zullen voldoen aan de gevraagde ervaring en technische bekwaamheid heeft de auditcommissie 
een relevante waarde toegekend aan het gunningscriterium “presentatie van de accountant en de “klik” met de 
medewerkers van de AO/IC, financiën als ook de leden van de auditcommissie, die namens de gemeenteraad 
het eerste aanspreekpunt zijn voor de accountant.
Doel hiervan is om de accountant de komende jaren, naast zijn technische bekwaamheid, ook in zijn natuurlijke 
en bestuurlijke adviesfunctie optimaal te benutten om een kwaliteitsslag te kunnen maken in onze 
werkprocessen breed in de organisatie.
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Volgens de originele planning van de aanbesteding zouden de presentaties van de inschrijvende accountants 
niet plaats kunnen vinden door de Corona pandemie. De auditcommissie heeft daarom besloten de periode van 
de inschrijving te verlengen, in de hoop dat de presentaties in juni wel doorgang kunnen vinden.

Het is in het belang van de gemeente  om direct volgend op de “beste” keuze van accountant ook de 
daadwerkelijke gunning laten plaatsvinden zodat nadere kennismaking en het opstarten van de interim-controle 
2020 spoedig daarna, kan worden opgestart in plaats van dat we mogelijk de zomermaanden moeten 
afwachten en pas daarna tot gunning kunnen overgaan.

Wat ging er aan vooraf
Niet van toepassing

Hoe informeren we de inwoners?
Niet van toepassing.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
Uitgaande van de huidige planning zal de auditcommissie in juni 2020 de beoordeling gaan doen 
van de inschrijvende accountants. Na gunning zal de auditcommissie een startoverleg voeren met 
de accountant, met als doel om naast een kennismaking ook de planning voor het jaar 2020 te 
bespreken. 

Na de zomer zal de auditcommissie de raad vragen om achteraf haar keuze voor ingehuurde 
accountant te bekrachtigen. Daarvoor krijgt u separaat een voorstel voorlegt waarin we u nader 
zullen informeren. In dat voorstel zullen we ook de financiële consequenties van de gunning 
accountant duiden en aangeven op welke wijze dit in de najaarsnota 2020 alsook in de begroting 
2021 zal worden opgenomen.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Niet van toepassing.

Auditcommissie,

E.B.A. Hageman. Voorzitter auditcommissie



Raadsbesluit nr. 14

Betreft: 

Raadsvoorstel Procesvoorstel aanbesteding accountantsdiensten, rol van de auditcommissie in de bijzondere 
Corona situatie.

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelezen het voorstel van de auditcommissie van 20 april 2020,

B E S L U I T:

4. Dat het auditcomité eenmalig de volledige aanbestedingsprocedure accountant begeleidt tot en met 
de gunning in juni/juli 2020.

5. Dat het auditcomité de gunning verleent onder voorwaarde van bekrachtiging door de gemeenteraad 
na de zomer van 2020.

6. Dat de gemeenteraad de keuze van het auditcomité bekrachtigt met de formele aanwijzing van de 
accountant na de zomer van 2020.

Vries, 12 mei  2020

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

P. Koekoek, griffier


