
Beantwoording vragen VVD-fractie inzake Benoeming Accountant
Raads(commissie)vergadering van: 06-05-2020

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen

 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij

 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen 

opslaan

Vraag Antwoord

Redenen voor aanwijzing zijn duidelijk, maar een stijging van 20% is extreem. 
Gemeente neemt hier geen stelling in, is dat correct?

De eisen waar de accountantscontrole aan moet voldoen zijn flink naar boven 
bijgesteld. Dat merkt de organisatie aan de hand van het aantal gegevens die zij 
moeten opleveren en het aantal vragen die zij moeten beantwoorden. De nieuwe 
offerte zit nu qua bedrag op het werkelijk niveau van 2017 en 2018.

Als gemeente kijken wij kritisch naar het bedrag welke is geoffreerd, echter deze is 
gezien onze ervaringen wel reëel.  

U accepteert de uitleg van de stijging, zijn er überhaupt “onderhandelingen” 
geweest om hier iets aan te doen?

N.a.v. de offerte hebben wij uitleg gevraagd over het hogere offertebedrag. Zij hebben 
toen een uitgebreide toelichting gegeven over de nieuwe offerte. Naast deze offerte 
heeft Verstegen Accountants ook voor de interne controlewerkzaamheden sociaal 
domein een nieuwe offerte uitgebracht. In de onderhandelingen is bedongen dat het 
offertebedrag van deze minder complexe werkzaamheden naar beneden is bijgesteld.

Dat het accountantskantoor altijd met een te laag bedrag rekende is tot 
daaraantoe, om het dan naar het “realistische” niveau te krijgen zou dit gefaseerd 
moeten gebeuren en niet in 1x 20%. Dit is een mening, maar zou ook een advies 
kunnen zijn.

De accountantskosten zitten al twee jaar op het niveau van 20 % meer. Dan is het 
reëel om deze 20% ook te hanteren voor 2020 en 2021. 


