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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 21 oktober 2010 heeft u de "Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting 
van de financiële organisatie van de gemeente Steenbergen" (de controleverordening) vastgesteld. 

2. Achtergrond 
In het 1 e lid van artikel 213 van de Gemeentewet staat dat de raad bij verordening regels vaststelt voor de 
controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Volgens het 2 e lid van 
dit artikel wijst de raad één of meer accountants aan die worden belast met de controle van de 
jaarrekening, het daarbij verstrekken van een controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van 
bevindingen. 

3. Overwegingen 
Uw gemeenteraad heeft met Deloitte Accountants B.V. voor de accountantscontrole voor de boekjaren 
2011 t/m 2014 een overeenkomst gesloten. Met het oog op de mogelijke samenwerking op het gebied 
van bedrijfsvoering tussen de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht heeft u in uw 
vergadering van 27 november 2014 besloten met Deloitte Accountants B.V. een 1-jarige overeenkomst te 
sluiten voor het boekjaar 2015 en daarna een gezamenlijke Europese aanbesteding te houden met de 
gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom. 

Vanwege de gezamenlijke aanbesteding zijn de controleverordeningen van de drie gemeenten met elkaar 
vergeleken en afgestemd. Het resultaat daarvan is een voor de drie gemeenten gelijkluidende nieuwe 
controleverordening. 

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige verordening is de mogelijkheid om de 
overeenkomst na 4 jaar 2 maal met 1 jaar te verlengen. Dit stemt overeen met de duur van de 
overeenkomst zoals die in het door uw raad vast te stellen programma van eisen voor de gezamenlijke 
aanbesteding van de accountantscontrole is opgenomen. In de huidige verordeningen van de gemeenten 
Woensdrecht en Steenbergen is, in tegenstelling tot de huidige verordening van de gemeente Bergen op 
Zoom, de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen niet opgenomen. 

Verder zijn een aantal zaken die in de praktijk gebruikelijk waren, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om 
de accountant opdracht te geven tijdens de controle specifieke aandacht aan bepaalde posten, 
deelverantwoordingen, gemeentelijke functies of organisatieonderdelen te besteden en hierover te 
rapporteren, nu expliciet in de verordening opgenomen. Tenslotte is aan de verordening een artikel 
toegevoegd (artikel 9) waarin het college minimaal elke vier jaar beziet of de controleverordening herzien 
moet worden. 

Ter inzage ligt: 



4. Middelen 
N.v.t. 

5. Risico's 
De aanbesteding van de accountantscontrole en een aantal voorwaarden daarvoor zijn geregeld in de 
controleverordening. De huidige verordening sluit op onderdelen niet aan bij het programma van eisen 
voor de aanbesteding waardoor er, zonder aanpassing van de verordening, sprake is van niet 
rechtmatige handelingen. 

6. Communicatie/Aanpak 
De nieuwe controleverordening is in de vergadering van het audit committee van 15 juni 2015 besproken. 
Het audit committee kan zich in de nieuwe verordening, inclusief de mogelijkheid tot verlenging van de 4-
jarige overeenkomst met 2 maal 1 jaar, vinden. Er is afgesproken dat na 2 jaar het audit committee de 
uitvoering van de overeenkomst zal evalueren. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor de "Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de 
financiële organisatie van de gemeente Steenbergen" vast te stellen. 

Hoogachtend, 

de burgemeester 
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