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Verlengen contract accountant

Geadviseerd besluit
Het contract met accountant Baker Tilly Berk te verlengen voor de duur van twee jaar.

Toelichting op beslispunten
In uw vergadering van 26 september 2012 heeft u besloten tot het contracteren van Baker Tilly
Berk als accountant voor de duur van twee jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal
twee maal een jaar. Met de controle van de jaarrekening 2015 was dit contract in principe verlopen.
In de raad van 28 september 2016 heeft u besloten om dit contract met een jaar te verlengen.
Reden hiervoor was dat wij de mogelijkheden wilden onderzoeken van een gezamenlijke
aanbesteding met de gemeente Rheden en BVO de Connectie van de controlewerkzaamheden met
ingang van 2017. Deze gezamenlijke aanbesteding is niet tot stand gekomen. Wij stellen u voor nu
geen aanbestedingstraject in te gaan, maar het huidige contract met twee jaar te verlengen.

Beoogd effect
Het verkrijgen van een controleverklaring bij de jaarrekening 2017 en 2018.

Kader
Op grond van artikel 213 van de gemeentewet bent u verplicht een accountant aan te stellen voor
de controle op de jaarrekening van de gemeente. De accountant verstrekt een controleverklaring
bij de jaarrekening en brengt verslag uit van zijn bevindingen.
De controleverklaring geeft op grond van de uitgevoerde controle aan of:
a.

de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en
samenstelling van het vermogen;

b.

de baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen;

c.

de

jaarrekening

is

opgesteld

in overeenstemming

met het

Besluit Begroting en

Verantwoording provincies en gemeenten en
d.

het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Het verslag van bevindingen bevat in ieder geval bevindingen over:
a.

de vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de financiële organisatie een
getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken en

b.

onrechtmatigheden in de jaarrekening.
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Argumenten
Met ingang van 1 juli 2017 hebben de gemeenten Arnhem, Rheden en Renkum een belangrijk deel
van de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken belegd bij De Connectie. De Connectie moet met ingang
van 2017 de accountantscontrole over haar eigen organisatie inkopen. Het accountantscontract van
de gemeente Rheden liep af na de controle over 2016. En ook wij hadden de mogelijkheid de
controlewerkzaamheden met ingang van 2017 opnieuw aan te besteden. Dit bracht ons tot het
voornemen om de controlewerkzaamheden voor Renkum, Rheden en de Connectie gezamenlijk aan
te besteden. De gemeente Arnhem had de controlewerkzaamheden recent aanbesteed, wat
maakte dat zij niet mee zou doen met deze aanbesteding.
Inmiddels is de gemeente Rheden van accountant gewisseld, omdat haar accountant tussentijds
het contract heeft overgedragen naar een ander kantoor. Dit maakte dat alleen een gezamenlijke
aanbesteding

van

Renkum

en

de

Connectie

nog

tot

de

mogelijkheden

behoorden.

De

rekeningcommissie heeft besloten niet mee te gaan in een gezamenlijke aanbesteding. Dit betekent
dat wij zelf stappen moeten ondernemen om tot een nieuw contract te komen voor de
controlewerkzaamheden met ingang van 2017.
Wij

zijn

tevreden

over

de

manier

waarop

Baker

Tilly

Berk

invulling

geeft

aan

de

controlewerkzaamheden. Daarnaast is het aantal accountantskantoren dat werkzaam is op de
gemeente markt op dit moment zeer beperkt. De grote accountantsorganisaties PwC, Deloitte en
EY nemen massaal afscheid van tientallen kleine en middelgrote gemeenten. Hierdoor lopen met
name gemeenten tot 100.000 inwoners het risico dat zij geen accountant kunnen contracteren die
de controlewerkzaamheden wil uitvoeren. Verder kost het doorlopen van een aanbestedingstraject
de nodige tijd, terwijl het resultaat in de huidige markt zeer beperkt zal zijn. Om deze redenen
stellen wij u voor geen energie te steken in een nieuwe aanbesteding, maar het huidige contract
met twee jaar te verlengen.
Een verlenging met twee jaar is mogelijk binnen de aanbestedingsrichtlijnen. De Gids
proportionaliteit staat 1 op 1 gunning namelijk toe tot een contract omvang van circa € 70.000.
Gezien de omvang van het contract is een 1 op 1 gunning tot een looptijd van 2 jaar daarmee
toegestaan.

Kanttekeningen
N.v.t.

Draagvlak
De commissie op de jaarrekening is tevreden over de huidige accountant en stemt in met de
voorgestelde verlenging van het contract.

Aanpak/Uitvoering
Na vaststelling van dit voorstel zullen wij de accountant informeren dat zij hun werkzaamheden
onder de huidige contractvoorwaarden twee jaar kunnen voortzetten.

Communicatie
Geen bijzonderheden.
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Financiële consequenties
Voorstel is om het contract onder dezelfde financiële voorwaarden voort te zetten.

Juridische consequenties
Gezien de omvang van het contract is een onderhandse gunning van de opdracht voor de duur van
twee jaar toegestaan.

WMO-aspecten
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Alternatieven
Er kan gekozen worden het contract met Baker Tilly Berk niet te verlengen. Dit betekent dat er nog
dit najaar een aanbestedingstraject moet worden uitgevoerd. Gezien het feit dat wij tevreden zijn
met de huidige accountant, het beperkt aantal spelers op de markt, en de inspanning die nodig is
om een aanbestedingstraject te doorlopen, heeft dit niet onze voorkeur.
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