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Samenvatting
Op grond van het inkoop- en aanbestedingsbeleid heeft er een meervoudige
aanbestedingsprocedure plaatsgevonden voor een nieuwe accountant van de gemeente Brielle
voor de jaren 2017 en 2018 met de optie tot verlenging van twee jaar. Er is één offerte
ontvangen, die getoetst is aan de gunningscriteria. Na gesprekken en aangepaste offerte stelt de
selectiecommissie voor om Publieke Sector Accountants B.V. aan te wijzen als accountant voor
de gemeente.
De gemeente moet voor de controle een normenkader opstellen, zijnde een inventarisatie van
interne en externe regelgeving.
Gevraagde beslissing commissie:
1. De raad positief te adviseren Publieke Sector Accountants BV. voor de boekjaren 2017 en
2018 te benoemen tot accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet en de
Controleverordening van de gemeente Brielle, met de mogelijkheid deze benoeming te
verlengen met nog twee jaar.
2. De raad positief te adviseren om het normenkader t.b.v. de accountantscontrole
rechtmatigheid 2017 vast te stellen conform bijgevoegd normenkader.
Gevraagde beslissing Raad:
1. Publieke Sector Accountants BV. voor de boekjaren 2017 en 2018 te benoemen tot
accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet en de Controleverordening
van de gemeente Brielle, met de mogelijkheid deze benoeming te verlengen met nog
twee jaar.
2. Het normenkader t.b.v. de accountantscontrole rechtmatigheid 2017 vaststellen conform
bijgevoegd normenkader.
Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Aanstellen accountant en vaststellen normenkader 2017

1.

Inleiding

Vanuit de controlerende taak benoemt de gemeenteraad de openbare accountant voor wat
betreft de controle op de rechtmatigheid en getrouwheid van de jaarrekening. Het contract
met de huidige Deloitte Accountant BV eindigt van rechtswege na het boekjaar 2016.
Er heeft een meervoudige onderhandse aanbesteding plaatsgevonden conform de door de
raad vastgestelde ‘Programma van eisen inzake de aanbesteding van
Accountantsdiensten’.
Het begrip rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole wordt nader uitgewerkt
in het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG). De
accountantsverklaring op de rechtmatigheid vindt plaats op basis van een normenkader.
Het normenkader bestaat uit een overzicht van de relevante geldende externe en
gemeentelijke regelgeving met betrekking tot financiële rechtshandelingen. De accountant
zal aan de hand van deze lijst toetsen of de gemeente rechtmatig heeft gehandeld
2.

Beoogd effect

Het benoemen van een accountant voor de controle van de in artikel 197 van de
Gemeentewet bedoelde jaarrekening en daarmee voldoen aan het bepaalde in artikel 2 van
artikel 213 van de Gemeentewet en artikel 2 van de ´Controleverordening gemeente
Brielle´.
Het vaststellen van het normenkader rechtmatigheidscontrole 2017 en daarmee te voldoen
aan het BAPG, respectievelijk de adviezen van het Platform Rechtmatigheid Provincies en
Gemeenten (PRPG). Dit platform brengt jaarlijks een zogenaamde kadernota uit. Deze
kadernota’s hebben het karakter van een zwaarwegend advies aan gemeenten en
accountants, in de zin dat het PRPG ervan uitgaat dat de adviezen uit de kadernota door
de partijen worden opgevolgd.
3.

Argumenten

De kantoren die geen offerte hebben ingediend hebben aangegeven het te druk te hebben
of geen interesse te hebben. Het ontvangen van maar één i.p.v. meerdere offertes is geen
reden om een aanbestedingsprocedure te stoppen. Er moet een beoordeling plaatsvinden
van de ontvangen offerte op basis van de vastgestelde gunningscriteria, in dit geval met
een positief resultaat.
De prijs is na een gesprek binnen de begroting gebleken en de accountant, dhr. W.
Kalkman, heeft in het verleden voor Deloitte BV de accountantscontrole uitgevoerd en is
namens PSA het vaste aanspreekpunt. Met dhr. W. Kalkman is een goede werkrelatie
opgebouwd en met ruim 30 jaar ervaring mag een soepel en efficiënt verloop van de
controle verwacht worden. Positief beoordeeld wordt dat van meerwerk in de optiek van
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PSA alleen sprake kan zijn als daarom wordt verzocht of als er sprake is van wijziging van
de werkzaamheden.
4.

Draagvlak en risico’s

n.v.t.

5.

Aanpak / uitvoering

Met de benoeming van de accountant wordt voldaan aan de wettelijke verplichting. In
artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden
staan bepalingen over de benoeming van een accountant. De raad moet een accountant
aanstellen voor de controle op de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.
Per boekjaar 2017 heeft de gemeente een nieuwe accountant nodig. De dienst is
meervoudig onderhands aanbesteed conform onze regelgeving m.b.t. inkoop en
aanbesteding. Deloitte BV, Baker, Tilly en Berk BV, Publiek Belang Accountants BV en
Publieke Sector Accountants BV zijn benaderd om een offerte uit te brengen. Dat maar een
partij een offerte heeft uitgebracht heeft geen directe relatie met de (inhoud van de)
offerteaanvraag van de gemeente Brielle. Op dit moment blijkt dat het voor gemeenten
lastig te zijn een nieuwe accountant te vinden. PwC, EY en ook ons accountantsbureau
Deloitte, de grootste spelers in deze markt, geven in toenemende mate te kennen niet
langer de controle van gemeentelijke jaarrekeningen te willen doen en stappen uit deze
markt. Met name de relatief kleinere gemeenten merken dat als eerste.
Publieke Sector Accountants ( (PSA) heeft wel een uitgebreide offerte uitgebracht, die
voldoet aan de criteria, gesteld in het programma van eisen. Deze zeer uitgebreide offerte
is voor de selectiecommissie, bestaande uit drie raadsleden, de concerncontroller,
beleidsmedewerker financiën en de griffier, aanleiding geweest om op 15 november een
gesprek aan te gaan met PSA. Dat heeft ertoe geleid dat PSA een aangepaste, verlaagde
offerte heeft aangeboden, welke u in de bijlage aantreft.

6.

Communicatie

Na het raadsbesluit tot benoeming van PSA tot gemeenteaccountant zal namens de
gemeenteraad opdrachtverstrekking plaatsvinden door de griffier.

7.

Kosten, baten en dekking

Voor de accountantsdiensten offreert PSA een prijs van €53.640 per jaar, exclusief btw.
Daarbij wordt opgemerkt dat als de tijdbesteding lager zal uitpakken, dat verrekend zal
worden en het een lager bedrag wordt doorberekend.
Voor de accountantscontrole is in de taakveldenraming voor 2018 een bedrag opgenomen
van €55.000 en daarmee past het geoffreerde bedrag binnen de begroting.

Bijlage(n):



offerte en mail 17 november 2017

bijlagen meezenden

pag. 3 van 3

