
Raadsvoorstel

Onderwerp  Verlengen contract met accountant PWC voor twee jaar   

Steller/telnr. Peter Kommerij/ 77 27    Bijlagen 

Classificatie              

 Vertrouwelijk   

Portefeuillehouder Nvt

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad

LTA ja:  Maand     Jaar     
LTA nee:  Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit
1. De raad besluit het contract met de huidige accountant PWC met twee jaar te 

verlengen tot 1 juli 2022.

 
Samenvatting

De raad heeft in 2016 een contract met de huidige accountant, PWC, afgesloten voor de 
wettelijk verplichte controle van de gemeentelijke jaarrekening. De contractduur die toen is 
afgesloten was 4 jaar met een optie tot twee keer een jaar verlengen. De mogelijkheid van 
verlengen is aan de orde geweest in het audit committee, waar een evaluatie is besproken 
die is aangeleverd vanuit de gemeentelijke organisatie. Op basis van de ervaringen met de 
huidige acccountant en de lopende uitvoering van het verbeterplan waar de accountant 
nauw bij betrokken is, stelt het audit committee u voor om van de mogelijkheid in het 
huidige contract gebruik te maken en nog twee jaar door te gaan met PWC als accountant.   

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum
  

Aanleiding en doel   



Aanleiding voor dit voorstel is het feit dat het contract met de accountant in principe afloopt per 1 
juli 2020, maar dat het contractueel mogelijk is om nog twee jaar door te gaan met de huidige 
accountant. Het voorstel is om voor dat laatste te kiezen. 

Kader    

Conform artikel 213 lid 2 van de Gemeentewet is het de gemeenteraad die de accountant 
aanstelt. 

Argumenten en afwegingen    

Het audit committee heeft in zijn vergadering van 4 december 2019, mede aan de hand van 
een evaluatie vanuit de ambtelijke organisatie, gesproken over de optie in het contract om nog 
twee jaar met deze accountant door te gaan. Het overwegend positieve beeld uit deze evaluatie 
sloot aan bij het beeld van het audit committee. Na een wat stroeve start is het audit 
committee over het algemeen tevreden over de huidige accountant, die zich in het begin 
behoorlijk streng heeft opgesteld naar de organisatie toe en waarbij er een verbeterplan tot 
stand is gekomen in samenspraak met diezelfde organisatie. Dat heeft onder andere geleid tot 
een verbeterde interne controle, een nieuwe visie op control en meer kennis van de landelijke 
regelgeving. Het verbeterplan loopt nog enkele jaren door en gezien de betrokkenheid van de 
accountant daarbij zou het goed zijn als PWC zijn werk af zou kunnen maken. Het ligt daarom 
voor de hand om nog twee jaar met deze accountant door te gaan. De evaluatie en het gesprek 
erover hebben wel wat aandachtspunten opgeleverd die in een gesprek tussen de voorzitter 
van het audit committee en de concerncontroller samen met de accountant hebben geleid tot 
enkele nadere afspraken, onder andere met betrekking tot de positie die de accountant 
inneemt in de gesprekken die met de organisatie worden gevoerd (de medewerkers uit te 
dagen zelf een opvatting over onderwerpen te hebben en daar aan vast te houden) en de 
ondersteuning aan het audit committee (coachend en attenderend op belangrijke 
ontwikkelingen).  

    
Maatschappelijk draagvlak en participatie    

nvt

Financiële consequenties    

nvt

Overige consequenties    

nvt

Vervolg    

Wanneer de raad met het voorstel instemt, zal de contractverlenging worden geformaliseerd. 
Aangezien het contract na deze periode van twee jaar niet nog eens kan worden verlengd, betekent 
dat ook dat er voor juli 2022 een nieuwe Europese aanbesteding zal moeten hebben 
plaatsgevonden. 

Lange Termijn Agenda    
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