
Beantwoording technische vraag van Jos Verbeek (VVD) 
 

Zijn er voorbeelden te noemen waarbij het college een eigen accountant kan 

aanwijzen? 
 

Uw vraag heeft betrekking op artikel 6 lid 2 en 3. Daarin is bepaald in welke situaties het college 

bevoegd is een andere accountant aan te wijzen.  

Toelichting: de artikelen gaan over een tweetal specifieke situaties, te weten de specifieke 

uitkeringen (lid 2) en de verantwoording aan derden (lid 3). Hieronder komt de exacte tekst nog 

even terug. De tekst sluit geheel aan op de modelverordening van de VNG. 

 

 
 

Specifieke uitkeringen 

Het gaat hier om een drietal uitkeringen die de gemeente ontvangt voor het uitvoeren van taken: 

het Onderwijsachterstandenbeleid, de gebundelde uitkering Participatiewet (BUIG) en 

Bijstandsbesluit Zelfstandigen. Dat zijn de regelingen die in de jaarrekening staan opgenomen 

onder de SiSa bijlage. In 99% van de situaties worden deze verantwoordingen ook gecontroleerd 

door de huisaccountant, maar de memorie van toelichting bij de modelverordening van de VNG 

geeft hierbij het volgende aan: “In bepaalde gevallen is inschakeling van een andere accountant 

raadzaam en soms zelfs onoverkomelijk. De reden hiervoor kan van prijstechnische aard zijn, 

maar ook van bijvoorbeeld organisatorische aard (zo kunnen de controlewerkzaamheden 

gemeenschappelijke activiteiten met een andere gemeente betreffen en de accountantscontrole 

hiervan door de accountant van de andere gemeente worden uitgevoerd). De verordening regelt 

dat het college in deze gevallen vrij is in de keuze van de accountant”.  

 

Verantwoording aan derden 

Het gaat hier bijvoorbeeld om subsidies die wij moeten verantwoorden aan de Provincie en waar 

een accountantsverklaring bij moet zitten, bijvoorbeeld Landschappen van Allure. Hier kunnen 

praktische zaken een rol spelen, bijvoorbeeld op het moment dat de huisaccountant geen tijd 

heeft om een verklaring op te stellen. Dergelijke opdrachten zitten niet in het algemene contract 

met de accountant en worden met afzonderlijke facturen in rekening gebracht. En dat komt in de 

praktijk wel eens voor.  

 


