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Onderwerp
Verlenging overeenkomst accountant.

Steenbergen;

Aan de raad,

1. Inleiding
De gemeenteraad heeft een overeenkomst met accountantskantoor Baker Tilly voor het uitvoeren 
van de controle van de jaarrekening. Dit contract heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 
2020. Dat betekent dat Baker Tilly de accountantscontrole over boekjaar 2019 nog dient af te 

ronden.

2. Achtergrond
De gemeenteraad is volgens artikel 213 van de Gemeentewet verplicht een accountant aan te stellen 
voor het uitvoeren van een onderzoek naar het financiële beheer en de financiële organisatie van de 
gemeente. De accountant legt bij zijn controle van de jaarstukken een verklaring af aan de 
gemeenteraad of dat deze stukken rechtmatig en een getrouw beeld geven. De accountant wordt 
aangesteld door de gemeenteraad en ondersteunt de raad in de uitvoering van zijn controlerende 

taak.

3. Overwegingen
In 2015 hebben de gemeenteraden van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht door middel 
van een gezamenlijke aanbestedingsprocedure overeenkomsten aangegaan met 
accountantskantoor Baker Tilly. Iedere gemeente heeft binnen deze procedure een eigen 
overeenkomst afgesloten. Wat wel de gemeentes overeenkomstig hebben is de looptijd van de 
overeenkomst. Deze loopt in 2020 af met de afronding van de jaarrekening 2019.

In artikel 2.2. van de overeenkomst is aangegeven dat de gemeente en Baker Tilly bevoegd zijn de 
overeenkomst twee maal met een jaar te verlengen, onder gelijk blijvende voorwaarden en 
condities. Dit moet uiterlijk een halfjaar voor het verstrijken van de lopende periode aan elkaar 

medegedeeld zijn.

Het audit committee stelt u voor de duur van de overeenkomst met een jaar te verlengen en nu nog 
geen nieuwe aanbestedingsprocedure op te starten. Hieraan liggen de volgende argumenten ten 

grondslag:
ervaringen uit de regio wijzen uit dat accountantskantoren op dit moment niet of nauwelijks 
deelnemen aan nieuwe aanbestedingen van gemeenten en er zodoende geen garantie 
gegeven kan worden met het aflopen van de overeenkomst er een overdracht plaats kan 

vinden naar een nieuwe accountant;
de verlenging biedt de mogelijkheid om de gevolgen van de ' rechtmatigheidsverklaring te 
betrekken in het contract. Er ligt momenteel een wetswijziging bij de Eerste Kamer waarbij
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het college van Burgemeester en Wethouders vanaf boekjaar 2021 zélf een verklaring 
moeten opstellen voor de rechtmatigheid in de jaarrekening.

Met de overige gemeentes op de Brabantse Wal is contact over het verlengen van het contract en 
het opstarten van een nieuwe aanbestedingsprocedure. Iedere gemeente neemt een eigen besluit 
over de wijze waarop de samenwerking wordt verlengd. Er zullen nog nadere afspraken gemaakt 
worden over wederom een gezamenlijke aanbestedingsprocedure.

4. Middelen
De vergoeding van de accountant is opgenomen in de lopende begroting en valt onder beheer van 
de griffie. Vanwege de toegenomen zwaarte en omvang van de controle van het sociaal domein is 
toestemming gegeven de jaarlijkse vergoeding te verhogen met C 6.540,-. De verantwoording over 
de vergoeding van de accountantscontrole vindt plaats in de tussenrapportage. Voor de begroting 
2020 wordt met deze verhoging van de jaarlijkse kosten tevens rekening gehouden.

5. Risico's
Geen.

6. Communicatie/Aanpak
Na uw besluit wordt dit formeel medegedeeld met accountantskantoor Baker Tilly.
De gemeenteraden van Bergen op Zoom en Woensdrecht worden eveneens geïnformeerd over uw 
besluit.

7. Voorstel
U wordt voorgesteld de overeenkomst met accountantskantoor Baker Tilly met de duur van een jaar 
te verlengen.

Hoogachtend,
Raadsadviseur, de voorzitter van biet auditcommittee,

R.A.J. Defilet
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