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Onderwerp
Aanstelling accountant 2020 2021
Beslispunten
Het algemeen bestuur wordt gevraagd Baker Tilly Netherlands BV (BTN) te benoemen als
accountant voor de controle van de jaarrekening voor de periode 2020 en 2021.
Inleiding
Het huidige contract loopt eind 2019 af en biedt geen ruimte voor verlenging, daarom moet voor
2020 en verder een nieuwe overeenkomst voor de controlerend accountant gesloten worden. In juli
jl. heeft het bestuur BTN gevraagd een offerte uit te brengen; die is hierbij gevoegd in bijlage 1.
Beoogd effect
Op grond van artikel 213 lid 2 van de gemeentewet wijst het bestuur een accountant aan als
bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met de controle
van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen
van een verslag van de bevindingen.
Argumenten
Overwegingen om positief te adviseren bij de offerte:
1.
2.
3.
4.

Accountants staan momenteel niet te springen om gemeenten te controleren
Een nieuwe aanbestedingsronde beslaat enkele maanden
De kans is aanmerkelijk dat een nieuwe aanbieding niet (veel) lager uitvalt
BTB is bekend met onze gemeente en de WODV, daardoor verwachten we een efficiëntere
controle dan met een nieuwe accountant

Kanttekeningen
Het accountantsbudget voor de jaren 2020 en 2021 stijgt van € 28.320 naar € 38.000. De
accountant heeft diverse argumenten aangedragen om de stijging te verklaren:






Toegenomen wet en regelgeving (vb WNT) en daardoor meer werk
Inflatie
Ontwikkeling op de arbeidsmarkt
Het huidige contract was gebaseerd op beschikbaarheid van Verbijzonderde Interne
Controle (VIC); die is nu niet beschikbaar;
BTB stelt dat zij op de oude offerte hebben moeten toeleggen. De tijdsbesteding over 2018
is het vertrekpunt voor de offerte 2020/2021

Zie voor de toelichting bijlage 2 met de toelichting op de offerte van BTN.

Financiën
Het accountantsbudget voor de jaren 2020 en 2021 stijgt van € 28.320 naar € 38.000 ; bij de VJN
zal extra budget aangevraagd worden.
Juridisch kader
In afwijking van het inkoopbeleid betreft het een onderhandse gunning; er is één offerte
aangevraagd in plaats van drie. De afwijking om alleen de huidige accountant om een offerte te
vragen wordt gemotiveerd vanuit de onzekerheid over de samenwerking met de WODV.
Risico’s
nvt
Communicatie
nvt
Uitvoering
nvt
Bijlagen
Bijlage 1: Offerte Accountantsdiensten gemeente WODV 2020-2021
Bijlage 2: Toelichting offerte accountantsdiensten 2020 2021 WSN VRS WODV

