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Onderwerp
Definitieve gunning inhuur accountantsdiensten 2020-2023

Gevraagd besluit
De inhuur accountantsdiensten 2020 – 2023 te gunnen aan BDO.

Wat willen wij hiermee bereiken?
Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet is de gemeenteraad verplicht een accountant aan te
wijzen die belast is met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen hierbij. Door het gunnen
van de inhuur van de accountantsdiensten aan BDO wordt aan deze verplichting voldaan.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
De gemeenteraad heeft de auditcommissie verzocht om het hele proces van voorbereiding tot en met de
voorlopige gunning van de inhuur accountantsdiensten uit te voeren. Dat proces is zorgvuldig uitgevoerd. De
voorlopige gunning is verstrekt op 8 juli 2020. In de bezwarenperiode is geen bezwaar gemaakt tegen de
voorlopige gunning.
Wat ging er aan vooraf
Twee accountantskantoren hebben ingeschreven voor de accountantsdiensten 2020-2023. Deze
offertes zijn door de auditcommissie beoordeeld. Beide accountantskantoren voldoen aan de eisen
die wij stellen aan ervaring en technische bekwaamheid. BDO heeft de hoogste eindscore behaald.
Op basis daarvan wordt voorgesteld BDO te benoemen als accountant voor de jaren 2020-2023.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
Na de definitieve gunning op 8 september 2020 zal het audit comité een eerste gesprek voeren met de
accountant. Deze staat gepland op 14 september. Het doel van dit startoverleg is om de planning voor het
komende jaar te bespreken en de accenten voor de controle 2020 te behandelen. De raad stelt jaarlijks in het
controleprotocol twee accenten vast, waaraan door de accountant tijdens de interim controle extra aandacht
wordt besteed. Het controleprotocol wordt in november 2020 ter vaststelling aangeboden aan de

gemeenteraad. In overleg met de ambtelijke organisatie zal de accountant een planning opstellen voor de
uitvoering van haar (interim)controle.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De uitvoering van de taak vindt plaats tegen een vooraf vastgestelde totaalprijs per jaar voor de
werkzaamheden in het kader van de interim-controle, controle van de jaarrekening en de natuurlijke
adviesfunctie. De prijs van BDO bedraagt € 85.890,-- per jaar en geldt voor de
initiële looptijd van de overeenkomst, dus vier jaar.
Het structurele budget zoals dat is opgenomen in de begroting 2020 bedraagt € 65.000. De kosten kunnen dus
niet geheel worden afgedekt binnen het bestaande budget. Voor het boekjaar 2020 zal een incidentele
bijstelling worden meegenomen in de najaarsbrief. Voor 2021 en verder zal het budget in de primitieve
begroting worden aangepast. Dit heeft een negatief effect op het begrotingsresultaat.

Namens het audit comité,

E.B.A. Hageman

Voorzitter audit comité
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B E S L U I T:
De inhuur accountantsdiensten 2020 – 2023 te gunnen aan BDO.

Vries, 8 september 2020

De raad voornoemd,

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

voorzitter

P. Koekoek,

griffier

