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Onderwerp / voorstel: 

Benoeming accountant voor de controle van de 

jaarstukken 2018-2019. 

 

 

 

  

Aan de Raad. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor Verstegen accountants en adviseurs te Dordrecht te benoemen als 

accountant voor de controle van de jaarstukken 2018 en 2019. 

 

 

 

Inleiding 

In de Controleverordening zijn regels vastgelegd voor de controle op het financiële 

beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. In deze verordening is onder 

meer bepaald, dat de raad de accountant benoemt. In de Verordening op de 

auditcommissie is vastgelegd dat de Auditcommissie de benoeming van de accountant 

voorbereid. Het contract met Verstegen accountants en adviseurs loopt tot en met het 

boekjaar 2017.  

 

Centrale vraag 

Gaat de raad akkoord met de benoeming van Verstegen accountants en adviseurs als 

accountant voor de controle van de jaarstukken voor de jaren 2018 en 2019? 

 

Beoogd resultaat 

De benoeming van een accountant voor de controle van de jaarstukken voor de jaren  

van 2018 en 2019. 

 

Kader 
De Gemeentewet, de Controleverordening en de Verordening auditcommissie van de 

gemeente Woudenberg. 
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Argumenten 

In 2016 heeft de gemeente via 2 verschillende aanbestedingen getracht een accountant 

vast te leggen voor de controlejaren vanaf 2016. Beide aanbestedingen zijn toen mislukt. 

 

Dit heeft er toe geleid dat de gemeente Woudenberg is overgegaan om in enkelvoudige 

gunningsvariant het gesprek aan te gaan met een partij. Die partij was Verstegen 

accountants en adviseurs. Na succesvolle gesprekken en presentatie heeft de 

auditcommissie aan de raad voorgesteld Verstegen accountants en adviseurs te 

benoemen als accountant voor de jaren 2016 en 2017.  

 

Boekjaar 2017 loopt teneinde en de gemeente Woudenberg wil graag zo snel mogelijk 

duidelijkheid hebben over de accountant voor de jaren 2018 e.v.. Een nieuwe 

aanbesteding lijkt ons niet verstandig gezien de landelijke problematiek die speelt dat de 

grote accountantskantoren niet meer inschrijven bij aanbestedingen van gemeenten en 

de kleinere accountantskantoren niet voldoende capaciteit hebben om de 

accountantscontroles bij gemeenten over te nemen van de grotere kantoren.  

 

Verstegen accountants en adviseurs heeft in juni 2017 de accountantscontrole 2016 

afgerond en start op 13 november 2017 met de interimcontrole 2017 ter voorbereiding 

op de jaarrekening 2017. De samenwerking tussen Verstegen accountants en adviseurs 

en de gemeente Woudenberg verloopt goed. Zowel Verstegen accountants en adviseurs 

als de gemeente Woudenberg willen hun samenwerking na 2017 continueren. Daarom is 

Verstegen accountants en adviseurs gevraagd een offerte uit te brengen voor de jaren 

2018 en 2019. 

 
Verstegen Accountants heeft op 9 oktober 2017 een offerte uitgebracht voor de jaren 

2018 en 2019. Deze offerte is inhoudelijk hetzelfde als de offerte voor de jaren 2016 en 

2017. De offertebedragen voor de jaren 2018 en 2019 liggen in de lijn van de bedragen 

voor de jaren 2016 en 2017, met dien verstande dat voor 2018 en 2019 een kleine 

indexering is meegenomen. 

 

Duurzaamheid 

Aan dit voorstel zijn geen duurzaamheidsaspecten verbonden. 

 

Draagvlak 

De auditcommissie staat positief tegenover de benoeming van Verstegen accountants en 

adviseurs als accountant voor de controle van de jaarstukken 2018-2019. 

 
Financiële consequenties 

In de begroting zijn de kosten voor de controle van de jaarstukken geraamd. 

 

Aanpak/uitvoering 

Bij een positief raadsbesluit zal de voorzitter van de raad de opdrachtbrief “controle 

jaarrekening 2018 en 2019” van Verstegen accountants en adviseurs ondertekenen. 

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 

 

Bijlagen: 

− Opdrachtbrief controle jaarrekening 2018 en 2019 van Verstegen accountants en 

adviseurs (vertrouwelijk ter inzage) 

− Raadsbesluit 

 


