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Memo 

Aan : het presidium 

Van : Joke  Heijnen 

Afdeling : Staf 

Datum : woensdag 25 juni 2014 

Onderwerp : accountantscontrole jaarrekening vanaf 2015 

 

In uw vergadering van 31 maart 2011 heeft u 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 in het 3
e
/4

e
 kwartaal van dit jaar gestart moet worden met 

het aanbestedingstraject. Het is in onze gemeente gebruikelijk een contract voor 4 jaar aan te gaan. 

 

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.  

 

In eerste instantie werd bij de samenwerking ten aanzien van de accountantscontrole gedacht aan het 

afstemmen van de programma’s van eisen van de drie gemeenten. Veel effectiever is echter 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 voor de 

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. 

 

Voor wat betreft de haalbaarheid van een gezamenlijke aanbesteding is de situatie als volgt: 

- De gemeenten Steenbergen en Woensdrecht moeten dit jaar starten met een 

aanbestedingsprocedure, aangezien er in de contracten geen mogelijkheid tot verlenging is 

opgenomen.  

- De gemeente Bergen op Zoom heeft wel de mogelijkheid het contract met één jaar te verlengen 

en zijn voornemens dit voor 2015 ook te doen. Het belangrijkste argument daarvoor is dat het niet 

haalbaar wordt geacht het traject voor een nieuw contract vanaf 2015 tijdig te doorlopen. De 

argumenten daarvoor zijn de gebruikelijke doorlooptijd en  een Europese 

aanbestedingsprocedure die gevolgd moet worden. 

 

Voorstel 

Gelet op het belang om binnen een relatief korte periode toch te kunnen komen tot de keuze voor één 

accountant is het voorstel: 

- De gemeenten Steenbergen en Woensdrecht besteden hun opdracht voor de 

accountantscontrole aan voor één jaar; NB: in de praktijk is het waarschijnlijk dat de huidige 

accountant inschrijft en indirect alsnog de opdracht met één jaar verlengd wordt. 

- Parallel hieraan wordt voor de drie gemeenten dit najaar een gezamenlijk Europees 

aanbestedingstraject opgestart voor de boekjaren 2016 t/m 2019. 
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Ik hoor graag van u of u kunt instemmen met het bovenvermelde voorstel. Mocht dit het geval zijn, dan 

kan in de vergadering van het audit committee van 25 september a.s. het formele en uitgewerkte voorstel 

aan de orde gesteld worden en bij akkoordbevinding ter besluitvorming aan de raad worden doorgeleid.   

 

  

 

  

 

    


