Raadsvoorstel
Onderwerp:
Aanwijzing accountant voor de controle op de
jaarrekeningen 2021 t/m 2024

College van burgemeester
en wethouders
3 november 2020

Zaaknummer
159316

Portefeuillehouder
C.A. Oosterwijk

Commissie Samen wonen
26 november 2020

Openbaar

E-mailadres opsteller:
j.bastiaansen@bar-organisatie.nl

Gemeenteraad
10 december 2020

Geadviseerd besluit
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de gevoerde Europese openbare procedure voor de
selectie van een accountant voor de controle op de jaarrekeningen van de boekjaren 2021-2024.
2. Deloitte Accountants B.V. aan te wijzen als controlerend accountant voor de jaarrekeningcontroles
2021 tot en met 2024.
3. De financiële consequenties vanaf 2022 te verwerken in de Begroting 2022.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Voor de accountancydienstverlening voor de boekjaren 2021 tot en met 2024 heeft een nieuwe
aanbesteding plaatsgevonden. Op basis van het door uw raad vastgestelde bestek zijn partijen
uitgenodigd via een Europese openbare aanbesteding in te schrijven. Uiteindelijk zijn er drie
inschrijvingen ingediend. Na beoordeling van de offertes en presentaties van de accountantskantoren
is de keus gevallen op Deloitte Accountants B.V.
Beoogd effect
Het gunnen van de opdracht aan Deloitte Accountants B.V. en het afsluiten van een contract. Met het
contracteren van een nieuwe accountant wordt voldaan aan de eisen van rechtmatigheid,
verantwoording en controle.
Relatie met beleidskaders
n.v.t.
Argumenten
1.1 Met de aanwijzing van de accountant wordt voldaan aan de wettelijke verplichting.
Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet is uw raad bevoegd tot het benoemen van een
accountant. Dat betekent dat uw raad een accountant moet aanwijzen voor de controle op de
jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een
verslag van bevindingen.
2.1 De procedure is rechtmatig uitgevoerd.
Met het uitschrijven van een Europese aanbesteding is voldaan aan de wettelijke verplichting op de
procedure Europees en openbaar te presenteren.
3.1 Hiermee worden de financiële consequenties verwerkt in de begroting.
Overleg gevoerd met
n.v.t.
Kanttekeningen
Uw raad heeft op 2 juli 2020 besloten tot het volgen van een gezamenlijke aanbestedingsprocedure
van de drie gemeenten, de GR BAR-organisatie en de NV BAR-Afvalbeheer voor de
accountancydienstverlening 2021-2024 met de mogelijke verlenging van 2025-2028. Na indiening van
de inschrijvingen hebben er op 28 september presentaties plaatsgevonden. De inschrijvende
accountantskantoren hebben de gelegenheid gekregen hun kantoor te presenteren.
Op 8 oktober heeft de beoordelingscommissie de beoordelingen van de inschrijvingen en presentaties
afgerond.
De beoordelingscommissie is samengesteld met vertegenwoordigers vanuit de raden en de GR-BARorganisatie en bestond uit acht leden. De NV BAR-Afvalbeheer heeft in 2016 reeds het besluit
genomen bij een gezamenlijke aanbesteding aan te zullen haken en het genomen beluit te volgen.
Uitvoering/vervolgstappen
Na aanwijzing van Deloitte Accountants B.V. kan het college overgaan tot het ondertekenen van het
contract.
Evaluatie/monitoring
De werkgroep gaat het proces van aanbesteden van de accountancydienstverlening evalueren na
afronding van het volledige proces. Indien daartoe aanleiding is zullen de resultaten van de evaluatie
gedeeld worden.
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Financiën
De prijs zoals die door Deloitte Accountants B.V. is opgenomen in de offerte bestaat uit een bedrag
van € 80.000 per jaar. Dat is de prijs voor de gemeente Ridderkerk met ingang van 2022.
De kostenontwikkeling in de afgelopen jaren was als volgt:
- 2018: € 56.940
- 2019: € 63.660
- 2020: € 81.172
Onderstaand is een overzicht weergegeven van de bedragen die in de begroting zijn opgenomen
versus de kosten van de accountant.
2021

2022

2023

2024

Begroting € 104.100 € 68.700 € 68.700 € 68.700
Kosten

€ 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000

Vanaf 2022 is een structurele bijraming van € 12.300 benodigd. Deze financiële consequentie zal in
de Begroting 2022 worden verwerkt.
Juridische zaken
n.v.t.
Duurzaamheid
n.v.t.
Communicatie/participatie na besluitvorming
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlagen
1. Raadsinformatiebrief_Ridderkerk_Uitslag_Aanbesteding_Accountancydienstverlening_20212024.docx
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Aanwijzing accountant voor de
controle op de jaarrekeningen
2021 t/m 2024

Gemeenteraad:
10 december 2020

Zaaknummer:
159316

Commissie samen wonen
26 november 2020

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 3 november 2020,

BESLUIT:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de gevoerde Europese openbare procedure voor de
selectie van een accountant voor de controle op de jaarrekeningen van de boekjaren 2021-2024.

2. Deloitte Accountants B.V. aan te wijzen als controlerend accountant voor de jaarrekeningcontroles
2021 tot en met 2024.

3. De financiële consequenties vanaf 2022 te verwerken in de Begroting 2022.
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