Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot verlenging van de opdracht voor de
accountantscontrole

AAN DE RAAD

Samenvatting
De raad voorstellen om de accountantsopdracht bij Baker Tilly Berk (BTB) tot controle van de
jaarrekening met twee jaar te verlengen tot en met 2019, met een optie voor 2020. Daarna in oveleg
met de Raad weer een aanbestedingtraject starten.

Inleiding
De raad beslist over de aanstelling van de accountant. De opdracht voor de accountantscontrole is
destijds afgesloten bij Deloitte voor 3 jaar met daarna een verlenging van nog eens 2 jaar. Plotsklaps
in het najaar van 2016 kwam Deloitte met de mededeling dat kleine gemeenten niet meer in hun
portefeuille pasten. Ook andere grote kantoren hadden geen interesse meer. Gemeenten hadden
zelfs moeite om een accountant te vinden.
Gelukkig hebben wij toen in goed overleg met de werkgroep financiën en de Raad BTB bereidt
gevonden om de controleopdracht over te nemen. Afgesproken was om dat vooralsnog voor de jaren
2016 en 2017 te doen.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Conform het BW en andere geldende voorschriften moet iedere Nederlandse gemeente een officiële
accountant hebben, die de jaarstukken controleert en een verklaring afgeeft.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Met de raad is in 2010 afgesproken dat de opdracht voor de controle van de administratie voor 3 jaar
aan Deloitte gegund werd. (Begin 2012 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor de
boekjaren 2012, 2013 en 2014). Daarna is dit contract met twee jaar verlengd (2015-2016).
Vervolgens hebben we afgesproken om in 2016 een aanbestedingsronde te houden. Daartoe
worden dan partijen uitgenodigd, die hun visie, aanpak en prijs presenteren.
Door de plotselinge weigering van de grote kantoren om voortaan kleine gemeenten te controleren,
werden we gedwongen om snel een nieuwe accountant te vinden. Dat is met moeite gelukt voor
twee jaar (2016 en 2017).
We stonden nu voor de keuze om door te gaan met de huidige accountant of om een aanbesteding
te starten. Een aanbesteding kost tijd aan voorbereiding en toetsing, waarin vooral de
offerteaanvraag goed in elkaar moet steken. Ook de raad moet hiervoor voldoende tijd vrij maken. En
we hebben net een nieuwe raad in maart gekregen, die nu nog veel tijd kwijt is aan het inwerkproces.
Wij zijn het met de raad eens dat een nieuwe accountant een frisse wind kan laten waaien in een
organisatie. Daarom is het goed om regelmatig een aanbesteding te doen. Maar gezien de huidige
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problematiek zijn er weinig tot geen inschrijvers. Gemeenten moeten veel moeite doen om een
accountant binnen te halen. En onze accountant is natuurlijk nieuw.
We stellen daarom voor de huidige opdracht te verlengen tot en met 2019, met een optie van 1 jaar.
Dit is dus uiterlijk tot en met de controle van de jaarrekening 2020, die plaats vindt in april 2021.

Alternatieve beleidskeuzes
Het alternatief is nu aanbesteden. Maar de continuïteit van de kwaliteit en de efficiency is met dit
voorstel gewaarborgd. Met de p-houder, de werkgroep financiën en de inkoopcoördinator is het
voorstel doorgesproken. Zij kunnen zich hier in vinden.

Financiële consequenties
De kosten zijn in de begroting opgenomen. We hebben een vaste prijs kunnen afspreken.
Respectievelijk is dit voor 2017 € 55.000, 2018 € 56.000 en voor 2019 € 57.000. Dit is wel fors hoger
dan vroeger. Heeft alles te maken met de extra eisen van de toezichthouder AFM, de tegenwoordige
extra voorgeschreven ict audits en andere kwaliteitseisen. Verder is de markt natuurlijk dun
geworden, omdat accountants geen kleine gemeenten meer willen. Niettemin denken we een goede
prijsafspraak met BTB gemaakt te hebben.

Participatie en Communicatie
De accountants hebben geen probleem met de opdrachtverlenging en aanvaarden deze. De
Werkgroep Financiën heeft in de vergadering van 26 september 2017 geadviseerd om tot
verlening van de opdracht over te gaan.

Vervolgstappen inclusief tijdspad
Contract kan meteen ingaan, betreft de lopende opdracht verlengen.
Rond 2020/2021 starten we een aanbestedingstraject op voor de nieuwe controleopdracht.

Bijlagen
Geen.

Aalten, 21 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente,

J. Nobel
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester
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De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2018;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

BESLUIT

de controleopdracht voor Baker Tilly Berk te verlengen voor de jaren 2018, 2019 met een optie voor
2020 tegen een bedrag van respectievelijk € 56.000 en € 57.000.

AALTEN, 18 september 2018
De Raad voornoemd,

De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

mr. A.B. Stapelkamp

