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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Verlenging overeenkomst 
accountancydienstverlening

College van burgemeester 
en wethouders 
24 september 2019

Zaaknummer
108769
 

Portefeuillehouder
C.A. Oosterwijk

Commissie Samen wonen 
14 november 2019

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
m.blijenburg@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad 
21 november 2019
 

Geadviseerd besluit
1. De aanwijzing van de accountant op grond van artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet te 
verlengen voor het boekjaar 2020 en wel tot 15 juli 2021.

2. Het controleprotocol 2016-2019 ongewijzigd van toepassing te verklaren op de controle van de 
jaarrekening 2020.

3. Het college opdracht te geven om de huidige overeenkomst met de accountant Deloitte te 
verlengen tot 15 juli 2021.

4. Het college opdracht te geven om te starten met de gezamenlijke Europse aanbestedingsprocedure 
voor accountancydiensten op de boekjaren 2021-2024 met de mogelijkheid tot verlenging op de 
boekjaar 2025.

5. De financiële consequenties te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2020 en de begroting 2021.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Op basis van het raadsbesluit van 2 juli 2015 is een gezamenlijke Europese openbare aanbesteding 
gehouden (van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en de GR BAR) voor de 
accountantscontrole op de boekjaren 2016 tot en met 2019. Op 10 december 2015 heeft de raad 
Deloitte Accountants B.V. aangewezen voor de accountancydienstverlening. De 
huidige overeenkomst biedt de mogelijkheid tot verlenging van dit contract voor het boekjaar 2020. De 
condities van verlenging zijn op basis van de bestaande overeenkomst.

Met de aanwijzing van de accountant is direct ook een controleprotocol vastgesteld dat nadere 
aanwijzingen geeft aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor 
geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de 
controle van de jaarrekening. Tevens wordt daarin aangegeven welke wet- en regelgeving in het 
kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole is. Dit controleprotocol kan 
ongewijzigd worden vastgesteld voor het boekjaar 2020.

Tijdens deze periode van verlenging tot en met de controle op het boekjaar 2020, zal een nieuwe 
procedure tot aanbesteding van de accountancydiensten opgestart worden. De aanbesteding moet 
afgerond worden begin 2021, de eerste controle van het nieuwe contract zal gaan over boekjaar 2021. 
Net als voorgaande aanbesteding zal de opzet zijn om een aanbesteding voor 4 jaar te houden met 
de mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar.

Beoogd effect
Voorzien in een accountantscontrole voor de jaarrekening 2020. Tevens voorzien in een verlenging 
van het eerder vastgestelde controleprotocol.

Aankondigen dat er gestart gaat worden met de nieuwe gezamenlijke aanbesteding van 
accountancydiensten ter controle op de boekjaren 2021 tot en met 2024, met verlenging van de 
controle op boekjaar 2025.

Relatie met beleidskaders
Niet van toepassing.

Argumenten
De aanbesteding voor de accountancydiensten is een gezamenlijk traject geweest van de gemeenten 
Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en de BAR-organisatie met als uitkomst een gezamenlijke 
overeenkomst. De uitkomst is de aanwijzing van Deloitte Accountants B.V. voor de uitvoering van de 
controle op de jaarrekeningen van de 4 organisaties. De controles over de boekjaren 2016-2018 is 
naar tevredenheid uitgevoerd en de interim controle op het boekjaar 2019 speelt in de periode 
oktober-november 2019.

In de overeenkomst is de mogelijkheid opgenomen te verlengen voor de accountantscontrole op de 
jaarrekening 2020 van alle 4 de bedrijven. Na uitvraag bij alle organisaties blijkt er 
voldoende tevredenheid over de samenwerking met Deloitte Accountants B.V. om de overeenkomst 
te verlengen.

Het controleprotocol voorziet niet in de periode van controle over het boekjaar 2020. Dit betekent dat 
ook het controleprotocol ongewijzigd verlengd en van toepassing verklaard moet worden op de 
controle van het boekjaar 2020.

Om de accountantcydiensten vanaf boekjaar 2021 te kunnen contracteren is een nieuwe gezamenlijke 
Europese aanbestedingsprocedure noodzakelijk waarna de raad een nieuwe accountant kan 
aanwijzen. In mei 2020 zullen de werkzaamheden hiertoe opgepakt worden. In overleg met de griffies 
en het bestuur van de GR zullen per organisatie 2 leden worden gevraagd deel te nemen in de 
selectiecommissie. In overleg met team inkoop-advies en team juridische zaken zal een bestek 
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worden opgesteld en een aanwijzingsbesluit en contract worden opgesteld. Het streven is de 
aanbestedingsprocedure, inclusief de aanwijzing af te ronden in februari 2021.

Overleg gevoerd met
Nader overleg wordt gevoerd met de griffies en bestuur van de BAR-organisatie om te komen tot een 
selectiecommissie met vertegenwoordiging van 2 personen per organisatie.

Kanttekeningen
De aanbesteding is een gezamelijke aanbesteding van Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en 
de BAR-organisatie geweest in 2015. Verlenging is alleen mogelijk indien alle partijen hiertoe bereid 
zijn. Er zijn bij partijen geen belemmeringen.

Een nieuwe gezamenlijke Europese aanbesteding kan starten in februari 2020 met als doel uiterlijk 
februari 2021 een nieuwe overeenkomst te sluiten.

Uitvoering/vervolgstappen
Het college is bevoegd tot het aangaan van de verlenging welke ondertekend kan worden door de 
burgemeester.

Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing.

Financiën
Als gevolg van indexatie, aanvullende regelgeving en hogere controle-eisen wordt het honorarium dat 
de accountant vraagt verhoogd. Voor de controle op de jaarrekening 2020 wordt het honorarium 
incidenteel verhoogd met € 35.390, de verwerking vindt plaats in de begroting 2021. De (structurele) 
financiële consequenties na 2021 zullen pas duidelijk zijn na de Europese aanbesteding.

Overigens zal voor de controle op de jaarrekening 2019 het honorarium incidenteel verhoogd worden 
met € 19.500, de verwerking vindt plaats in de 1e Tussenrapportage 2020.

 

Juridische zaken
Aanwijzing van de accountant is een raadsbevoegdheid op basis van artikel 213, lid 2 Gemeentewet. 
Bevoegdheid tot verlenging van het lopende contract over te gaan is een collegebevoegdheid op basis 
van artikel 160 lid 1 aanhef en onder e Gemeentewet. De burgemeester is bevoegd tot het 
ondertekenen van de overeenkomst tot verlenging.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Na besluitvorming zal een verlengingsovereenkomst worden voorgelegd ter ondertekening.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema
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Bijlagen
1. RK Controleprotocol 2015-2019.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
21 november 2019

Zaaknummer:
108769

Onderwerp:
Verlenging overeenkomst 
accountancydienstverlening Commissie Samen wonen

14 november 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 24 september 2019,

gelet op 

Artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet.

overwegende, dat

Op grond van artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet is de raad bevoegd tot het aanwijzen van 
de accountant.

Op grond van artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de Gemeentewet bevoegd tot het 
verlengen van de overeenkomst met de accountant te besluiten.

BESLUIT:

1. De aanwijzing van de accountant op grond van artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet te 
verlengen voor het boekjaar 2020 en wel tot 15 juli 2021.

2. Het controleprotocol 2016-2019 ongewijzigd van toepassing te verklaren op de controle van de 
jaarrekening 2020.

3. Het college opdracht te geven om de huidige overeenkomst met de accountant Deloitte te 
verlengen tot 15 juli 2021.

4. Het college opdracht te geven om te starten met de gezamenlijke Europse aanbestedingsprocedure 
voor accountancydiensten op de boekjaren 2021-2024 met de mogelijkheid tot verlenging op de 
boekjaar 2025.

5. De financiële consequenties te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2020 en de begroting 2021.


