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Geadviseerd besluit
De rekeningcommissie vragen de benoeming van de accountant voor de controlewerkzaamheden
met ingang van 2019 voor te bereiden.

Toelichting op beslispunten
In de 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 op dat moment niet tot stand gekomen.
Vervolgens heeft u op 28 juni 2017 besloten het contract nogmaals met twee jaar te verlengen. Dit
betekent dat het contract afloopt na de controlewerkzaamheden over 2018.
De accountantsdiensten moeten nu opnieuw worden aanbesteed. Het is gebruikelijk dat de
rekeningcommissie namens de raad de regie voert op deze aanbesteding. Het voorstel is dan ook
om de rekeningcommissie te vragen om de aanbesteding van de accountantsdiensten te laten
uitvoeren. Op basis van deze aanbesteding zal de rekeningcommissie een voorstel tot benoeming
van de nieuwe accountant aan u voorleggen.

Beoogd effect
Het verkrijgen van een controleverklaring bij de jaarrekening.

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;
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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.

Argumenten
In 2004, 2008 en 2012 heeft de rekeningcommissie regie gevoerd op de aanbesteding van de
accountantsdiensten en een voorstel gedaan tot het benoemen van een accountant. Omdat deze
commissie namens de raad overleg voert met de accountant, lijkt het voor de hand te liggen dat zij
deze aanbesteding weer op zich neemt.

Kanttekeningen
N.v.t.

Draagvlak
De commissie op de jaarrekening stemt in met de voorgestelde werkwijze.

Aanpak/Uitvoering
De aanbesteding wordt begeleid door een inkoop- en aanbestedingsadviseur van de Connectie.
Aangezien de gemeente Rheden en de Connectie ook een aanbestedingstraject moeten doorlopen,
wordt dit een gezamenlijk traject. De gemeente Arnhem onderzoekt nog of zij ook meedoet met de
aanbesteding. Zij hebben nog een optie tot verlenging binnen het huidige contract.
Binnen de aanbesteding worden de controlewerkzaamheden per organisatie aangeboden als een
afzonderlijk perceel. Dit betekent dat de mogelijkheid open blijft om per perceel te kiezen voor een
accountantskantoor, dan wel één kantoor te selecteren voor het totaal van de percelen. Dit zal
mede afhangen van de inschrijvingen op de opdracht.
Om te komen tot de aanstelling van de nieuwe accountant zal globaal de volgende procedure
worden gevolgd:
1.

Opstellen en publiceren aanbestedingsdocumenten

2.

Vragenronde

3.

Indienen inschrijvingen

4.

Beoordelen inschrijvingen

5.

Gunning opdracht

De aanbestedingsdocumenten zullen onder regie van de rekeningcommissie worden opgemaakt.
Deze zullen worden gebaseerd op de documenten die zijn gebruikt bij de aanbesteding in 2012 en
de wijzigingen in de wet- en regelgeving die daarna zijn ingevoerd. Dit zullen wij doen in
afstemming met de andere partijen in de aanbesteding.
Voor de beoordeling van de inschrijvingen zal in overleg met de rekeningcommissie een
selectiecommissie worden ingesteld.
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De selectiecommissie zal een voorstel tot benoeming van de nieuwe accountant aan u voorleggen.
Daarbij zal zij de argumenten voor haar keuze vermelden.

Communicatie
De communicatie zal plaatsvinden volgens de onder aanpak / uitvoering genoemde procedure.

Financiële consequenties
De kosten voor de accountantscontrole zijn met ingang van de controle over 2018 met € 15.000
gestegen. Oorzaak ligt met name in de extra werkzaamheden die structureel noodzakelijk zijn in de
controles rondom het Sociaal domein. Dit zal worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2019. Wij
gaan er vooralsnog vanuit dat het budget inclusief deze verhoging toereikend zal zijn voor de
werkzaamheden met ingang van de controle 2019.

Juridische consequenties
Gezien de omvang van de opdracht moet een Europese openbare aanbesteding worden doorlopen.
De inkoop- en aanbestedingsadviseur bewaakt dat we daarbij voldoen aan de geldende richtlijnen.

WMO-aspecten
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Alternatieven
Het contract met de huidige accountant is al verschillende malen verlengd. Hoewel wij tevreden zijn
over de werkwijze van deze accountant, zijn wij van mening dat nogmaals verlengen geen optie is.
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