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Raadsvergadering d.d. 16 november 2010 agendapunt 9  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 2 november 2010  
 
Onderwerp:          Gunning inhuur accountantsdiensten 2010-2013 
Portefeuillehouder:   n.v.t.  
Behandelend ambtenaar: Dhr J.T. Homans 
Doorkiesnummer:   0592 – 266 670 
E-mail adres:   j.homans@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:    
-   De inhuur accountantsdiensten 2010-2013 gunnen aan Deloitte; 
-   Accenten aangeven voor de controle 2010 door de accountant. 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
 

TOELICHTING 

Inleiding 
 
Op basis van het programma van eisen voor de inhuur van de accountantsdiensten voor de jaren 2010-
2013 heeft het audit comite 4 kantoren uitgenodigd om een offerte uit te brengen. De offertes zijn door 
het audit comite beoordeeld op 25 oktober en 2 november jl. 
 
De criteria zijn benoemd in het programma van eisen. Het gunningcriterium is de economisch meest 
voordelige aanbieding, waarbij gelet wordt op: 

• De selectiecriteria die in het programma van eisen zijn benoemd; 
• De geoffreerde prijs; 
• De kwaliteit (algemeen certificerende functie, controle overige verantwoordingen, natuurlijke 

adviesfunctie, bestuurlijke ondersteuning en duurzaamheid). 
 
Alle accountantskantoren voldoen aan de eisen die wij stellen aan ervaring, technische bekwaamheid. De 
accountantskantoren geven er in hun offertes blijk van een goede gesprekspartner te willen zijn van de 
gemeenteraad. Ook de visie om niet alleen een controlerende accountant te zijn maar vooral ook de 
bevindingen te gebruiken als verbeterpunten voor een verdere ontwikkeling van de organisatie wordt door 
de kantoren genoemd.  
De inkoopvoorwaarden van de gemeente Tynaarlo zijn leidend voor deze dienstverlening en voor wat 
betreft aansprakelijkheid wordt aangesloten bij de brancheorganisatie van registeraccountants. 
 
Op basis van de gunningcriteria stellen wij voor om Deloitte te benoemen als accountant voor de jaren 
2010-2013. Deloitte biedt voor de uitvoering van de accountantsdiensten een volledig nieuw team aan, 
zoals gevraagd in het programma van eisen.  
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Vervolgprocedure 
 
In de gemeenteraadsvergadering van 16 november 2010 wordt voorgesteld om in te stemmen met het 
voorstel van het audit comite. Vervolgens zal het audit comite een 1e gesprek voeren met de accountant, 
dat staat gepland op maandag 22 november 2010. Doel van het gesprek is om, naast een eerste 
kennismaking, ook de aanstaande planning van de uitvoering te bespreken en om voor het op te stellen 
controleprotocol de accenten voor de controle 2010 te bespreken 
 
In overleg met de ambtelijke organisatie zal de accountant een planning opstellen voor de uitvoering van 
haar (interim) controle werkzaamheden. 
 
 
Accenten voor de controle 2010 
 
In het programma van eisen is aangegeven dat er jaarlijks door de gemeenteraad 2 accenten worden 
meegegeven aan de accountant, die hij meeneemt in zijn werkzaamheden voor de controle van de 
jaarrekening. De accountant rapporteert over dit onderzoek en de bevindingen en adviezen aan de 
gemeenteraad. Als voorbeeld hierbij de accenten die vorig jaar zijn aangegeven aan de accountant, met 
de vraag om en beoordeling en advies van de accountant over: 

•    Onderzoek naar het weerstandsvermogen (De omvang van het weerstandsvermogen in relatie tot 
de begroting; De toepasbaarheid van de gekozen rekenmethode in de voorgaande nota; De wijze 
waarop risico’s worden geïdentificeerd en geactualiseerd. ) 

• Onderzoek naar Projectcontrol (Hoe vindt op een systematische manier de control op projecten 
meer invulling; Een oordeel over de kwaliteit van deze (verbeterde) systematiek in het kader van 
risicobeheersing)  

 
De vraag aan de gemeenteraad is om in de vergadering van 16 november 2010 accenten aan te geven 
die vervolgens door het audit comite besproken worden bij het opstellen van het controleprotocol 2010, 
dat op 14 december 2010 in de gemeenteraad op de agenda staat. 
 
 
De 4 offertes worden vertrouwelijk behandeld. Een samenvatting en de beoordelingsmatrix, 
alsmede de offertes liggen ter inzage in de leeskamer. 
 

Financiële consequenties 

De kosten voor de dienstverlening van de accountant zijn de afgelopen jaren gestegen, omdat voor veel 
regelingen is bepaald dat de accountant bij de jaarrekeningcontrole ook deze zogenaamde SISA 
controles uitvoert. De afgelopen jaren zijn de stijgende kosten incidenteel gedekt. De offertes die nu zijn 
ingediend zijn scherp qua prijs, en leiden ertoe dat de accountantscontrole inclusief SISA controles, bijna 
binnen het bestaande structurele budget passen: de offerteprijs van € 21.000 per jaar past niet geheel 
binnen het structurele budget accountantskosten dat in de begroting 2011  is opgenomen. Nu de kosten 
voor de komende 4 jaren bekend zijn is het voorstel het budget accountantskosten structureel te 
verhogen met € 4.000 ten laste van onvoorzien structureel. 

Adviezen 

Geen. 
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Gevraagd besluit 

 
-   De inhuur accountantsdiensten 2010-2013 gunnen aan Deloitte;  
-   Accenten aangeven voor de controle 2010 door de accountant 
 
 
Namens het audit comite, 
 
Dhr W. van der Meij,                                        voorzitter  
 

 

 
 
 


