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Aanstelling accountant

Geadviseerd besluit
1. Contracteren van Astrium Overheidsaccountants BV als accountant voor de duur van vier jaar.

Toelichting op beslispunten
In uw vergadering van 27 maart 2019 heeft u de rekeningcommissie gevraagd de benoeming van
de accountant voor de controlewerkzaamheden met ingang van 2019 voor te bereiden.
Onder begeleiding van een inkoop- en aanbestedingsadviseur van de Connectie zijn wij
gezamenlijk met Rheden en de Connectie gestart met een Europese aanbesteding. Hiervoor zijn
aanbestedingsdocumenten opgesteld waarbij de rekeningcommissie commentaar en input heeft
geven. Tot 27 juni 2019 konden partijen zich inschrijven. Helaas bleek dat er geen inschrijvers
waren voor de gemeente Renkum.
In overleg met de inkoop- en aanbestedingsadviseur is gekeken hoe wij alsnog een accountant
konden contracteren . Daarbij is een zogenaamde onderhandelingsprocedure zonder aankondiging
opgestart. In eerste instantie hebben wij kantoren benaderd die onze gezamenlijke
aanbestedingsdocumenten hebben geraadpleegd. Hieruit kwam naar voren dat geen van de
kantoren belangstelling had om diverse redenen. Vervolgens hebben we de markt verkend en
gekeken naar kantoren die controles doen bij gemeenten. Hierbij kwamen twee partijen naar
voren die serieus waren en bereid waren om te kijken of zij ons konden helpen.
Uiteindelijk bleek dat zij toch geen capaciteit konden vrijmaken, waardoor zij geen kwaliteit
konden garanderen en bieden.
Begin oktober werden wij benaderd door Astrium Overheidsaccountants BV. Zij hadden net een
contract gesloten met de Connectie en hadden vernomen dat de gemeente Renkum nog zoekende
was naar een accountant. Omdat zij ruimte kregen door diverse oorzaken, boden zij zich aan om
ook voor de gemeente Renkum de controle te gaan doen. Bijkomende reden zijn dat zij de controle
van de Connectie gaan doen en meerdere klanten hebben in deze regio.

Voorstel aan de raad
Wij hebben gesprekken gevoerd met Astrium en hebben een offerte ontvangen op basis van de
eerder opgestelde aanbestedingsdocumenten. Daarnaast heeft Astrium zich gepresenteerd aan
een vertegenwoordiging vanuit de Raad en de ambtelijke organisatie. Daaruit concluderen wij dat
Astrium een geschikt accountantskantoor is voor de gemeente Renkum.
Daarom wordt voorgesteld Astrium Overheidsaccountants BV te contracteren als accountant.

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;

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
1. Op dit moment is er een behoorlijke krapte op de accountantsmarkt voor gemeenten. We mogen
blij zijn dat er toch nog een partij is die de controle van de jaarrekening kan doen. Belangrijk is dat
de aanpak van deze accountant ons aanspreekt zoals het werken met korte lijnen en open
communicatie. Een bijkomend voordeel is dat Astrium ook de controle doet van de Connectie.
De rekeningcommissie heeft positief geoordeeld op basis van de presentatie die de accountant
heeft gehouden.

Kanttekeningen
Omdat wij maar één offerte hebben ontvangen kunnen wij geen vergelijk maken met andere
partijen.

Draagvlak
Op 14 november 2019 heeft de accountant een presentatie gegeven aan de leden van de
rekeningcommissie. Op basis van de presentatie stemt de commissie in met de aanstelling van de
accountant.

Aanpak/Uitvoering
Om een contract te kunnen afsluiten met Astrium zal overleg plaatsvinden over de inhoud van het
contract. Bij akkoord bevinding van het contract, zal Astrium met ingang van de controles over het
boekjaar 2019 van start gaan als onze accountant.
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Financiële consequenties
Het offertebedrag ligt ongeveer € 15.000 hoger dan het begrote bedrag voor de
accountantsdiensten. Gezien de marktontwikkeling binnen de dienstverlening van accountants voor
gemeenten is de offerteprijs marktconform.
Er zal nog onderhandeld worden over dit bedrag. Vervolgens zal de uitkomst hiervan worden
verwerkt in de voorjaarsnota van 2020.

Juridische consequenties
De uitgangspunten en afspraken zullen worden vastgelegd in een overeenkomst voor vier jaar. Het
af te sluiten contract met Astrium zal juridisch worden getoetst.

Duurzaamheid
N.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Alternatieven
Aangezien er geen andere accountantskantoren zijn die geïnteresseerd zijn in de opdracht, is er in
feite geen alternatief.
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