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Agendanummer

Onderwerp
accountantscontrole voor de jaarrekeningen 2014 en 2015

Steenbergen; 18 november 2014

Aan de raad,
1.
Inleiding
In uw vergadering van 31 maart 2011 heeft de gemeenteraad als bevoegd orgaan besloten de
accountantscontrole voor de verslagjaren 2011 t/m 2014 op te dragen aan Deloitte Accountants B.V. De
overeenkomst die met Deloitte is aangegaan eindigt met de controle van de jaarrekening 2014. In het
contract is geen verlengingsmogelijkheid opgenomen.
Het eindigen van de overeenkomst betekent dat uiterlijk in het 4 kwartaal van dit jaar gestart moet
worden met het aanbestedingstraject. Het is in onze gemeente gebruikelijk een contract voor 4 jaar aan te
e

gaan.
2.
Achtergrond
In het kader van een mogelijke samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering tussen de gemeenten
Woensdrecht. Bergen op Zoom en Steenbergen zou er ambtelijk gezien een grote efficiencyslag gemaakt
kunnen worden als er in het samenwerkingsverband met één controleplan en één accountant gewerkt
zou kunnen worden. De plannen zijn er op gericht de ambtelijke samenwerking in 2015 te realiseren.
3.
Overwegingen
Bij de samenwerking ten aanzien van de accountantscontrole werd in eerste instantie gedacht aan het
afstemmen van de programma's van eisen van de drie gemeenten. Het is echter veel effectiever om tot
de keuze van één accountant te komen. Dat scheelt niet alleen een hoop overleggen en (drie)voudige
controleadministraties en dossiers, maar ook wordt met een uniforme aanpak voorkomen dat er met
meerdere accountants discussies gevoerd moeten worden over interpretatie van uitgangspunten v o o r d e
controle. Hiervan uitgaande zou de doelstelling kunnen zijn om zo snel mogelijk tot één gezamenlijke
aanbesteding van de accountant te komen. In deze aanbesteding dient uiteraard rekening te worden
gehouden met drie zogenaamde percelen. Hiermee wordt de autonomie van de individuele gemeenten
gewaarborgd.
Het wordt gezien de gebruikelijke doorlooptijd voor de opstelling van een programma van eisen voor een
gezamenlijke Europese aanbesteding niet haalbaar geacht het traject voor een nieuw contract voor 2015
tijdig te doorlopen. Daarom dienen de drie deelnemende gemeenten het jaar 2015 te overbruggen. De
gemeente Bergen op Zoom heeft in het bestaande contract de mogelijkheid tot verlenging met één jaar.

Ter inzage ligt:

De gemeenten Woensdrecht en Steenbergen hebben die mogelijkheid niet en dienen met een accountant
een eenjarig contract voor 2015 af te sluiten. Het presidium is in de vergadering van 3 juli 2014 akkoord
gegaan met deze aanpak. Wel hebben enkele leden een appel gedaan de eigen identiteit te borgen.

Jaarrekeningcontrole 2014
In het kader van de voorbereiding van de jaarrekeningcontrole 2014 is met de huidige accountant
(Deloitte) gesproken over de mogelijkheid om voor het jaar 2015 een eenjarig contract af te sluiten.
Tijdens deze bespreking kwam aan de orde dat als gevolg een aantal omstandigheden, zoals de
aanscherping van regels waaraan accountants zich dienen te houden, de doorwerking van onze EUaanbestedingsfouten uit 2013, nieuwe regelgeving waaronder de Wet Normering Topinkomens de
overeengekomen prijs van 0 21.100 niet haalbaar is.
In een stevig onderhandelingsproces dat de afgelopen maand tussen de accountant en de leden van het
audit committee heeft plaats gevonden, heeft het audit committee het standpunt ingenomen dat strengere
regels waaraan een accountant zich dient te houden niet door moeten werken in de tariefstelling, maar
voor eigen rekening van de accountant komen. Blijft over de nieuwe regelgeving waarbij in de offerte uit
2010 geen rekening kon worden gehouden en de doorwerking van de EU-aanbestedingsfouten. Na een
uitvoerige toelichting en onderbouwing stelt het audit committee zich op het standpunt het redelijk te
vinden dat hiermee in de prijs voor de jaarrekeningcontrole 2014 rekening wordt gehouden. Hiermee komt
de prijs voor 2014 uit op C 26.000.

Jaarrekeningcontrole 2015
Voor de jaarrekeningcontrole 2015 is een prijs geoffreerd van 0 30.000. De beoordeling van deze prijs
dient plaats te vinden met inachtneming van de nieuwe regelgeving per 1 januari 2015, zoals o.a. de drie
decentralisaties, maar ook met de interne kosten in de vorm van extra uren die ingezet moeten worden
als er voor één jaar van de diensten van een andere accountant gebruik gemaakt moet worden.
4. Middelen
In de begroting 2014 is op de post accountantscontrole een raming opgenomen van C 23.500. Deze post
dient met C 2.500 verhoogd te worden. De hogere kosten zullen in de jaarrekening ten laste van het
resultaat worden gebracht.
De raming voor 2015 bedraagt 0 25.000. De hogere kosten ad C 5.000 zullen in de kadernota worden
opgenomen en komen ten laste van de post onvoorzien.
5. Risico's
Wanneer een andere accountant moet worden gezocht voor 2014 heeft dit grote consequenties voor de
planning van het jaarrekeningproces. Dit proces komt onder druk te staan en mogelijk kan er niet tijdig
voldaan worden aan wettelijke verplichtingen, zoals het insturen van de jaarrekening naar de Provincie en
de aanlevering van verplichte gegevens aan het CBS.
Het risico om voor alleen 2015 een overeenkomst te sluiten met een andere accountant zijn de interne
kosten, zoals eerder vermeld.
6. Communicatie/Aanpak
Na instemming door uw raad zullen de opdrachten voor de jaarrekeningcontrole voor de jaren 2014 en
2015 aan Deloitte verstrekt worden.
Verder zullen wij de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht informeren dat de gemeente
Steenbergen deelneemt in de gezamenlijke aanbesteding voor de accountantscontrole voor de jaren
2016 t/m 2019.
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7. Voorstel
In de vergadering van het audit committee van 13 november 2014 is het voorstel aan de orde geweest.
Voorgesteld wordt:
in te stemmen met een prijs van C 26.000 voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2014;
aan Deloitte Accountants B.V. opdracht te verstrekken voor de accountantscontrole van de
jaarrekening 2015 voor een bedrag van 0 30.000.

Hoogachtend,
Het audit committee,
de voorzitt

drs. E.P.Ivl. van der Meer
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