RAADSVOORSTEL 2020

+

Datum
voorstel:

14 april 2020

Registratiekenmerk:
Raadsvergadering van :

28 mei 2020

Vergadering Commissie van:
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:

6 mei 2020
A.J. Vlam
A. van de Bovenkamp

Onderwerp / voorstel:

Benoeming accountant voor de controle van de
jaarstukken 2020 en 2021.

Aan de Raad.
Voorstel
Wij stellen u voor Verstegen accountants en adviseurs te Dordrecht te benoemen als
accountant voor de controle van de jaarstukken 2020 en 2021.
De hogere kosten voor 2020 en 2021, jaarlijks € 10.750, worden voor het boekjaar 2020
verwerkt in de Zomernota 2020 en voor boekjaar 2021 (en volgende jaren) in de
Begroting 2021-2024.

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 2019.
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 2020 en 2021?
Beoogd resultaat (wat)
De benoeming van een accountant voor de controle van de jaarstukken voor de jaren van
2020 en 2021.
Kader
De Gemeentewet, de Controleverordening en de Verordening auditcommissie van de
gemeente Woudenberg.
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De controleopdracht voor de jaarrekening bij Verstegen Accountants loopt tot en met boekjaar
2019.
Wij stellen u voor aan Verstegen Accountant een nieuwe opdracht te verstrekken voor de
controle van de jaarrekening boekjaar 2020 en 2021. Waarom Verstegen Accountants?
Verstegen Accountants heeft zich de afgelopen jaren in Woudenberg bewezen door:
 Deskundige medewerkers;
 Goede communicatie;
 Duidelijke rapportages;
 Efficiënte controles;
 Goede referenties.
In 2019 heeft de VNG een enquête gehouden onder alle gemeenten. Uit deze enquête kwam
naar voren dat 25 % van de gemeenten zich zorgen maakten over het vinden van een
accountant voor de controle van de gemeentelijke jaarrekening.
De landelijke problematiek die speelt is dat de grote accountantskantoren niet meer inschrijven
bij aanbestedingen van gemeenten en de kleinere accountantskantoren niet altijd voldoende
capaciteit hebben om de accountantscontroles bij gemeenten over te nemen van de grotere
kantoren. Een nieuwe aanbesteding is niet doelmatig voor Woudenberg vanwege deze
problematiek.
In 2016 heeft de gemeente Woudenberg via 2 verschillende aanbestedingen getracht een
accountant vast te leggen voor de controlejaren vanaf 2017. 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.
Na succesvolle gesprekken en presentatie heeft de Auditcommissie aan de raad voorgesteld
Verstegen Accountants te benoemen als accountant voor de jaren 2016 en 2017.
Het geoffreerde bedrag van Verstegen Accountants voor de jaren 2016 en 2017 bedroeg
jaarlijks € 38.000. Eind 2017 is via de raad een nieuwe overeenkomst aangegaan met
Verstegen Accountants voor de jaren 2018 en 2019 (geoffreerde bedrag jaarlijks € 38.200).
Verstegen Accountants start binnenkort met de controle van de jaarrekening 2019. De
samenwerking tussen Verstegen Accountants en de gemeente Woudenberg verloopt goed.
Zowel Verstegen Accountants als de gemeente Woudenberg willen na 2019 met elkaar een
nieuwe overeenkomst aangaan. Daarom is Verstegen Accountants gevraagd een offerte uit te
brengen voor de jaren 2020 en 2021.
Verstegen Accountants heeft op 15 januari 2020 een offerte uitgebracht voor de jaren 2020 en
2021. Het offertebedrag bedraagt jaarlijks € 49.750. Voor de jaren 2018 en 2019 bedroegen de
offertes € 38.200 (= c.a. € 11.500 lager).
Verstegen Accountants heeft toegelicht waarom het offertebedrag is gestegen met € 11.500.
Verstegen Accountants heeft het nieuwe offertebedrag afgezet tegen de geoffreerde bedragen
die zij hebben gehanteerd bij recente aanbestedingen bij andere gemeenten.
Door de toegenomen eisen die aan de accountantscontrole worden gesteld stijgen de
accountantskosten bij alle gemeenten. Dit blijkt uit de werkelijke accountantskosten bij de
gemeente Woudenberg in 2017 en 2018. De werkelijke accountantskosten voor 2017 en 2018
liggen tussen € 47.500 en € 48.750. Daarom is het offertebedrag van Verstegen Accountants
voor de jaren 2020 en 2021 realistisch.

Accountantskosten 2017
Accountantskosten 2018

Offe rte
Werkelijk
38.200
48.760
38.200
47.420

Duurzaamheid en Inclusie
Aan dit voorstel zijn geen duurzaamheidsaspecten verbonden.
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Maatschappelijke participatie
De auditcommissie staat positief tegenover de benoeming van Verstegen accountants en
adviseurs als accountant voor de controle van de jaarstukken 2020 en 2021.
Financiële consequenties
Het offertebedrag van Verstegen Accountants bedraagt jaarlijks € 49.750. Jaarlijks betaalt de
gemeente Woudenberg ook een bedrag van € 4.000 voor de controle van belastingen, welke
de accountant van de gemeente Scherpenzeel uitvoert namens de accountant van de
gemeente Woudenberg.
Vanaf 2020 bedragen de totale accountantskosten jaarlijks € 53.750 (€ 49.750 + € 4.000). In
de begroting 2020 is jaarlijks een budget beschikbaar van € 43.000 voor accountantskosten.
De hogere kosten 2020 ad. € 10.750 worden financieel verwerkt in de Zomernota 2020 en de
hogere kosten vanaf 2021 (jaarlijks € 10.750) worden financieel verwerkt in de Begroting 20212024.
Uitgave
n
€ 53.750

Afwijking t.o.v.
begroting (€)
€ 10.750

Programma/
Product
5. Dienstverlening
Product : Bestuur

Incidenteel/
Structureel
Structureel

Rapporteren aan
raad d.m.v.
Raadsvoorstel
(bijgevoegd)

Aanpak/uitvoering
Bij een positief raadsbesluit zal de voorzitter van de raad de opdrachtbrief “controle
jaarrekening 2020 en 2021” van Verstegen accountants en adviseurs ondertekenen.
Conclusie
Verstegen accountants en adviseurs benoemen als accountant voor de controle van de
jaarstukken 2020 en 2021.
Bijlage(n)
 Opdrachtbrief controle jaarrekening 2020 en 2021 van Verstegen accountants en adviseurs
(vertrouwelijk);
 Raadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg
drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor
Secretaris
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