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Rapportage bij Raadsvoorstel RI-18-00430 Raadsvergadering d.d. 09 okt 2018

Voorstel
3. Het contract met accountant BDO met twee jaar te verlengen voor boekjaar 2019 en 2020
4. De begrotingsbedragen voor de accountantscontrole verhogen met € 13.475 in 2019 en € 20.301 in
2020
Inleiding
De jaarlijkse controle van de jaarrekening door de accountant is in 2014 meerjarig Europees aanbesteed en in
2015 ingegaan. Het huidige contract met de accountant loopt na de controle van boekjaar 2018 af. Er is wel een
verlengingsoptie aanwezig in het huidige contract van 2 maal 2 jaar. Van BDO is op 05-09-2018 een voorstel
ontvangen .t.a.v. de verlenging inzake 2019 en 2020 (zie bijlage 1 en 2).
Beoogd effect
Waarborgen kwalitatieve uitvoering van de accountantscontrole en juridisch waarborgen van de overeenkomst
met de accountant.
Argumenten
1.1
Ervaringen vanuit zowel de ambtelijke als bestuurlijke organisatie met BDO zijn geëvalueerd en positief
bevonden. M.n. de flexibele opstelling en de samenstelling van de controlegroep zijn hierbij
doorslaggevend geweest.
1.2
BDO heeft kenbaar gemaakt tevreden te zijn met Nederweert, als onderdeel van haar portefeuille in de
gemeentelijke markt. Daarnaast geeft BDO aan een duurzame relatie te willen opbouwen met de
gemeenteraad.
1.3
Huidig contract bevat een verlengingsclausule en is daarmee aanbestedingstechnisch en juridisch in
orde.
1.4
Gezien de trend op de markt waarbij we constateren dat er een terugtrekkende beweging van (grote)
accountants bij gemeenten plaatsvindt, is de kans groot dat het kwaliteitsniveau van de mogelijke
inschrijvingen het kwaliteitsniveau van BDO niet overtreft. Derhalve is een nieuwe
aanbestedingsprocedure niet raadzaam.
1.5
Rekening houdend met bovenstaande argumenten heeft het auditcomité in haar vergadering van 06-092018 positief geadviseerd, t.a.v. de verlenging.
2.1
Begrotingsaanpassing.
Kanttekeningen
1.1
Het voorstel van BDO bevat een audit-fee van € 41.500 voor het jaar 2019 en € 48.500 voor het jaar
2020. Dit is een aanzienlijke toename t.o.v. het huidige contract waarbij de fee € 30.750 bedraagt.
Echter, uit navraag bij vergelijkbare en grotere gemeente die recent een Europese aanbesteding
hebben uitgevoerd, is gebleken dat het aantal inschrijvingen 1 of 2 waren (ondanks dat de
opdrachtwaarde 2 of 3 keer hoger lag).
Uitvoering
In de initiële overeenkomst is opgenomen dat uiterlijk drie maanden voor het einde van de dan geldende looptijd
schriftelijk wordt mede gedeeld aan opdrachtnemer of de overeenkomst wordt verlengd dan wel beëindigd. Dit
is uiterlijk 30-09-2018.
Communicatie
Aan de accountant is vóór 30-09-2018 mede gedeeld dat onder voorbehoud van de vergadering van 09-102018, gemeente Nederweert de opdracht wilt verlengen voor boekjaar 2019 en 2020. De accountant zal op de
hoogte gesteld worden van de uitkomst van dit raadsbesluit.
Financiële gevolgen
Beschikbaar stellen van € 13.745 in 2019 en € 20.301 in 2020 in de begroting.
(Bedragen in €)
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Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert
Gezien het voorstel nr. 2018-68 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2018

Besluit
1. Het contract met accountant BDO met twee jaar te verlengen voor boekjaar 2019 en 2020
2. De begrotingsbedragen voor de accountantscontrole verhogen met € 13.475 in 2019 en € 20.301 in
2020
Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 oktober 2018,
De raadsgriffier,

De voorzitter,

E.G. Schrier

H.F.M. Evers
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