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Onderwerp
Accountantsdiensten 2018 en 2019
Gevraagd besluit
De controles voor de jaren 2018 en 2019 uit laten voeren door BDO accountants en de kosten opnemen in de
begroting 2018 en volgende.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Continuïteit in accountantsdiensten voor de komende jaren 2018 en 2019
Waarom komen we nu met dit voorstel?
In het audit comité is besloten de accountant BDO te vragen een aanbieding te doen voor de jaren 2018 en
2019. Daarvoor zijn verschillende argumenten:
•

Omdat de markt van accountantsdiensten erg onzeker is (veel grote kantoren trekken zich
terug van de gemeentemarkt) en veel gemeenten zelfs voor het jaar 2017 nog geen accountant
hebben is er een moment ontstaan om nu al "vooruit te kijken".

•

In 2018 zijn gemeenteraadsverkiezingen: De accountant wordt door de raad benoemd. Het is de
afgelopen keren steeds een tour geweest om het traject van aanbesteden op te starten direct na de
verkiezingen. Immers: Over 2018 wil je al een nieuwe accountant die ook tussentijds betrokken wordt
(dus vroeg in jaar) , maar die is vaak pas in najaar "gekozen" als aanbesteding achter de rug is.

•

Het opstarten met een nieuwe accountant kost relatief veel tijd omdat een accountant weer een geheel
dossier moet opbouwen

•

De samenwerking met de accountant BDO is goed. We zijn gestart met een ontwikkeling van meer
systeem en procesgerichte controles , waarbij ook IT audits een belangrijkere plek hebben. Dit komt de
kwaliteit van werk en van de controles ten goede. Voor BDO zijn wij een van de gemeenten die voorop
loopt om de controles op deze manier meer en meer in te richten.

•

Halverwege de nieuwe raadsperiode kan dan de aanbesteding voor een 4 jaars periode goed
voorbereid worden

Deze argumenten bieden de mogelijkheid nu voor een periode van 2 jaren een accountantsdienst in te huren.
De accountant BDO heeft een voorstel gedaan en toegelicht aan het audit comité. De prijs voor 2018 en 2019
wordt € 65.000 per jaar. De prijs komt overeen met andere gemeenten die onlangs ook een nieuwe
aanbesteding hebben gedaan (Coevorden € 73.000, Meppel € 65.000)
De accountant zal zijn aanbieding in een brief toelichten. De vraag is om deze brief met vertrouwelijkheid te
behandelen, gezien belangen die er zijn op de markt. De griffier geeft aan de brief op het vertrouwelijke deel
van de raadsstukken te plaatsen. Het besluit, met prijs en argumenten, is wel een openbaar stuk.
Wat ging er aan vooraf
Een uitnodiging vanuit het audit comité aan de accountant om voor 2 jaar een aanbieding te doen voor
accountantsdiensten in 2018 en 2019 is voor de zomer gedaan. Door Inkoop is getoetst dat dit past binnen het
inkoopbeleid. De accountant heeft op 19 oktober jl een toelichting gegeven op de aanbieding en het audit
comité adviseert de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.
Overigens is wel opgemerkt dat de ontwikkeling en de eisen van het toezicht rondom de accountantscontrole ,
waarbij steeds meer moet worden vastgelegd, een andere ontwikkeling zijn dan de KOERS, waarbij gemeenten
richting inwoners juist proberen regelluwer en bureaucratievrijer te werken, met daarbij een zo minimale
ondergrens in vastleggingen en procedures. Dit wordt nu vooral als een gegeven aangemerkt.
Hoe informeren we verder?
nvt
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De controles van 2018 en 2019 worden door BDO uitgevoerd. Daarmee is er voldoende ruimte voor een nieuwe
gemeenteraad en audit comité om tijdig te starten met een aanbesteding voor de jaren 2020 – 2023.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De kosten kunnen voor een deel worden doorbelast aan de gemeenten Aa en Hunze en Assen voor de
controlewerkzaamheden die gedaan worden voor de personeels en salarisadministratie. De kosten zullen
worden opgenomen in de begroting 2018 en verder. Bij de Voorjaarsbrief 2018 zal deze aanpassing worden
opgenomen

Namens het audit comité,

E.B.A. Hageman

Voorzitter.
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Betreft:
Accountantsdiensten 2018 en 2019

De raad van de gemeente Tynaarlo;
gelezen het voorstel van het Auditcomité d.d. 19 oktober 2017;

B E S L U I T:

De controles voor de jaren 2018 en 2019 uit te laten voeren door BDO accountants en de kosten op te nemen
in de begroting 2018 en volgende.

Vries, 21 november 2017

De raad voornoemd,

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

Voorzitter

J.L. de Jong,

griffier

