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Classificatie                  

   Vertrouwelijk    
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Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 
1. de offerteaanvraag accountantsdiensten vast te stellen; 
2. de verdere uitvoering van dit proces in handen te stellen van het audit committee en het college van 

B&W  
  

 Als uw tekst niet meer in dit vak past, klik dan hier voor het vervolg voorgesteld raadsbesluit

 

 Samenvatting     

Het huidige contract dat de raad heeft afgesloten met accountantsbureau PWC voor de jaarlijkse controle 
van de gemeenterekening loopt af op 30 juni 2022. Gezien de omvang van de opdracht is het verplicht 
om hiervoor een Europees aanbestedingstraject te starten. De afgelopen tijd heeft het audit committee 
met ondersteuning van een ambtelijke werkgroep nagedacht over de te volgen procedure, zoals het 
tijdschema, de te hanteren nieuwe contractduur, de te gebruiken beoordelingscriteria.  
Voordat de aanbesteding van start gaat en de accountantsbureaus kunnen offreren, is het zaak dat de 
offerteaanvraag wordt vastgesteld door de raad. Met dit voorstel wordt deze aanvraag ter vaststelling 

aan u voorgelegd. In deze aanvraag wordt de opdrachtomschrijving uitgewerkt en de eisen waaraan het 

accountantsbureau bij het uitvoeren van de diensten moet voldoen. Ook wordt de procedure uitgewerkt 
en wordt aangegeven op welke onderdelen de offertes beoordeeld zullen worden en door wie. Een casus 
uit de praktijk zal onderdeel uitmaken van de beoordeling. De offerteaanvraag is besproken met de leden 
van het audit committee. Zij leggen dit met een positief advies aan de raad voor.  

B&W-besluit d.d.:  
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Aanleiding voor dit voorstel is het aflopen van het huidige contract met onze accountant PWC per 30 juni 
2022. Doel is om ook de komende jaren een accountant te hebben die de verplichte controle van de 

jaarrekening uitvoert.   

 
Kader     

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

 
Argumenten en afwegingen     

De procedure voor dit aanbestedingstraject zoals die in de offerteaanvraag is beschreven ziet er in de tijd 
als volgt uit: na het vaststellen van de offerteaanvraag door de raad wordt deze in oktober bekend 
gemaakt en hebben de accountantskantoren de gelegenheid om hun offerte uit te brengen. Begin 
december van dit jaar moeten de offertes binnen zijn en vindt er eerst een formele beoordeling plaats: 

voldoen de bureaus en hun offertes aan de door ons gestelde eisen? Vervolgens vindt er een kwalitatieve 
beoordeling van de offertes plaats op de volgende onderdelen: de controleaanpak, de visie van de 
accountant op de natuurlijke adviesfunctie en het in te zetten controleteam. Deze beoordeling wordt 

gedaan door twee leden van het audit committee, een ambtenaar van concerncontrol, een ambtenaar van 
financiën en de plv. griffier. Bureaus die dan nog in de race zijn worden uitgenodigd voor het reageren op 
een voorgelegde casus. Ook dat is onderdeel van de beoordeling, dit vindt in de loop van december 2021 
plaats.  
Op basis van de kwalitatieve beoordeling van de offerte, de reactie op de casus en de prijs zal de hoogst 
scorende accountant aan de raad ter benoeming worden voorgelegd (eind januari 2022). Daarin telt de 

geboden kwaliteit voor 70% mee en de geboden prijs voor 30%. Het nieuwe contract gaat in op 1 juni 
2022 en heeft een looptijd van 5 jaar, daarna kan er eenmalig met twee jaar worden verlengd.  
 
Zoals in de aanvraag is omschreven is de gemeente op zoek naar een accountant die partner in plaats van 
opdrachtnemer is, die lef heeft en durft te zeggen waar het op staat, die een positief-kritische houding 
durft aan te nemen, vaktechnisch sterk is en die zich realiseert dat hij in eerste instantie voor de raad 
werkt.   

 
 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

nvt 
 
Financiële consequenties     

De verwachting is dat het huidige beschikbare budget vooralsnog voldoende is om de kosten van het 

nieuwe contract te kunnen dekken.   
 
Overige consequenties     

      
 
Vervolg     

Wanneer de raad dit raadsvoorstel met bijgaand document vaststelt, zal de aanbesteding van start gaan 
op basis van de in het document opgenomen regels. Dit moet leiden tot een winnend kantoor. Wanneer 
deze verder ook aan de formele voorwaarden voldoet zal naar verwachting in januari volgend jaar een 
voorstel aan de raad worden voorgelegd om met dat kantoor een contract te sluiten. Ruim voordat in 
2027 de eerste vijf jaar van het contract zijn verstreken, zal het audit committee het initiatief nemen tot 

een evaluatie. Op basis daarvan zal een advies aan de raad worden voorgelegd om al dan niet het 
contract met twee jaar te verlengen. 
 
Lange Termijn Agenda     

nvt      

Afgehandeld en naar archief Paraaf          


