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Onderwerp
Verlenging aanwijzing accountantskantoor BDO Audit & Assurance B.V. als gemeentelijke 
accountant.

Voorstel
De aanwijzing d.d. 5 juni 2019 van accountantskantoor BDO Audit & Assurance B.V. als 
accountant van de gemeente Weert te verlengen met een periode van twee jaren, tot 15 
april 2025.

Inleiding
Bij besluit van 5 juni 2019 heeft uw raad accountantskantoor BDO Audit & Assurance B.V. 
aangewezen als gemeentelijke accountant voor de periode 2019-2022. 

Op basis van deze aanwijzing heeft het college van Burgemeester en Wethouders bij 
besluit van 6 augustus 2019 besloten een overeenkomst met BDO aan te gaan. Deze 
overeenkomst heeft een looptijd van vier jaren, begint op 15 april 2019 en eindigt op 15 
april 2023. De opdracht heeft betrekking op de controle van de jaarstukken over de 
boekjaren 2019 tot en met 2022. 

Relatie tot de strategische visie
Niet van toepassing.

Beoogd effect
Beoogd wordt de aanwijzing en het contract in één keer met 2 jaar te verlengen tot 15 
april 2025. De overeenkomst met BDO biedt de gemeente als opdrachtgever de 
mogelijkheid om de opdracht twee maal voor de periode van 1 jaar te verlengen. De 
opdrachtnemer (de accountant) kan een verlenging niet weigeren. 

Indien de gemeente geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot verlenging 
dient dit uiterlijk 6 maanden voor de afloop van de overeenkomst aan de accountant te 
worden medegedeeld, dus uiterlijk 14 oktober 2022. Indien uw raad besluit om de 
overeenkomst niet te verlengen zal er per ommegaande een nieuwe 
aanbestedingsprocedure gestart moeten worden om te zorgen dat er voor de boekjaren 
2023 e.v. opnieuw een accountant kan worden aangewezen en gecontracteerd.
Vandaar dat onderhavig besluit nu reeds aan uw raad wordt voorgelegd. 

Indien wel wordt overgegaan tot verlenging eindigt de overeenkomst van rechtswege op 
15 april 2025.

Het in één keer verlengen van de overeenkomst met 2 jaar is niet in strijd met het 
aanbestedingsrecht. Door nu meteen met 2 jaar te verlengen spreekt de gemeente ook 
naar de accountant uit tevreden te zijn over zijn dienstverlening en vertrouwen te hebben 
in de samenwerking in de toekomst.
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Beoogd(e) doel(en) 
BDO aan te wijzen als gemeentelijke accountant tot 15 april 2025.

Argumenten 
De raad is op grond van artikel 213 van de Gemeentewet het bevoegde orgaan om een 
accountant aan te wijzen belast met de controle van de jaarrekening en het daarbij 
verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van 
bevindingen. 

De aanbesteding van de gemeentelijke accountantsdiensten heeft in 2019 plaatsgevonden 
op grond van de Aanbestedingswet 2012, die vanaf 1 juli 2016 geldt voor alle 
aanbestedingen en voor (semi-)publieke instellingen in Nederland. Voor de levering van de 
accountantsdiensten is een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen.

De auditcommissie van de gemeente Weert heeft in 2019 gefungeerd als 
beoordelingscommissie van de aanbesteding van de accountantsdiensten. 

De auditcommissie heeft de accountsdiensten in de afgelopen periode periodiek 
geëvalueerd, ook met de accountant, en in het bijzonder bezien of de uitvoering van de 
controle van de jaarrekening overeenkomstig de opdracht heeft plaatsgevonden. De 
auditcommissie heeft vastgesteld dat BDO de gemeentelijke accountantsdiensten goed 
heeft verzorgd. BDO is een deskundige en prettige samenwerkingspartner, die adequate 
en goed leesbare rapportages oplevert. 

Het verlengen van de overeenkomst is op 13 juni 2022 in de auditcommissie besproken. 
Geconcludeerd werd: 

1. De accountantsdienstverlening voldoet aan het programma van eisen.
Bij de wisseling van accountant moeten beide partijen aan elkaar wennen. Het 
duurt enkele jaren voordat die nieuwe relatie is opgebouwd. BDO heeft zich daarbij 
een betrouwbare partner getoond. Gezien de investering die beide partijen in de 
afgelopen drie jaren in de opbouw van de onderlinge relatie hebben gedaan, ligt 
verlenging van het contract voor de hand. 

2. Er is sprake van een constructieve en prettige samenwerking.
De accountant is proactief en heeft een goede samenwerking opgebouwd met de 
ambtelijke organisatie. De rapportages zijn duidelijk, goed leesbaar en van de 
juiste omvang. Niets blijft onderbelicht zonder dat het te gedetailleerd wordt. De 
accountant is op de hoogte van de actuele, lokale onderwerpen in Weert en binnen 
de lokale overheid. Deze worden vertaald in het controleprogramma. Bij de goede 
samenwerking met de ambtelijke organisatie waakt BDO naar het oordeel van de 
auditcommissie voor zijn noodzakelijke onafhankelijke positie en blijft het 
opdrachtgeverschap van de raad het uitgangspunt.

3. BDO is een deskundige partner.
BDO is op de hoogte van de specifieke eisen en wetgeving waaraan de 
gemeentelijke administratie moet voldoen. Hij is kritisch en houdt ons scherp op 
de juiste toepassing van verslaggevingsrichtlijnen. De communicatie met de 
ambtelijke organisatie is open en verloopt over het algemeen constructief.

4. Een nieuwe aanbesteding leidt waarschijnlijk niet tot lagere kosten.
De controleaanpak is ongewijzigd ten opzichte van de situatie in 2019. 

5. Een verlenging met twee jaar is rechtmatig.
De verlenging kan plaatsvinden binnen het huidige contract. Daarom is het niet 
noodzakelijk om nu een nieuwe (Europese) aanbesteding op te starten. 

Gezien de positieve ervaringen die de auditcommissie met BDO heeft en gehoord het 
positieve advies van de ambtelijke organisatie adviseert de auditcommissie de raad om 
over te gaan tot verlengen van de aanwijzing van de accountant met 2 jaar.
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Kanttekeningen en risico’s 
Niet van toepassing. 

Financiële gevolgen
Voor de accountantsdiensten voor de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026 zijn in de 
meerjarenbegroting 2023-2026 ramingen opgenomen van € 92.160,- (2023), € 94.372,- 
(2024), € 96.637,-(2025) en € 98.956,- (2026). De ramingen voor 2023 en 2024 zijn 
voldoende voor de verlenging van het accountantscontract met BDO met 2 jaar (2023 en 
2024). Hierbij dient het volgende voorbehoud te worden gemaakt. De accountant heeft 
medio augustus verzocht de auditfee 2022 te indexeren. Hierover vindt overleg plaats. 
Indien een indexatie wordt toegepast dient hiervoor extra budget in de begroting te 
worden opgenomen. 
De begrotingspost valt onder het programma 'overhead', taakveld 'overhead'. Het 
afdelingshoofd Financiën & Controle is de budgethouder van de accountantsdiensten. 

Participatie
Het college wordt ingevolge artikel 147a van de Gemeentewet en op grond van het 
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad in de 
gelegenheid gesteld wensen en/of bedenkingen met betrekking tot dit initiatiefvoorstel aan 
de raad kenbaar te maken.  

Communicatie
BDO Audit & Assurance B.V. zal schriftelijk op de hoogte worden gesteld van uw besluit.

Planning en uitvoering 
Het aangaan van overeenkomsten is op grond van de Gemeentewet een bevoegdheid van 
het college. Nadat uw raad voorliggend besluit heeft genomen zal het college worden 
geadviseerd over te gaan tot het verlengen van de overeenkomst met BDO. Het college 
sluit het contract ter uitvoering van onderhavig raadsbesluit. Vervolgens wordt het 
contract met de accountant getekend. Op grond van artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet 
is de burgemeester bevoegd de overeenkomst met de accountant te ondertekenen.

Evaluatie
De auditcommissie evalueert jaarlijks de accountantsdiensten met de accountant en in
het bijzonder of de uitvoering van de controle van de jaarrekening overeenkomstig de
opdracht heeft plaatsgevonden.

Bijlage(n) 
Geen. 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

De auditcommissie van de gemeente Weert.



AUDITCOMMISSIE 
GEMEENTE WEERT

Nummer raadsvoorstel: DJ-1753598 

Advies raadscommissie 
P.M.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van de auditcommissie van de gemeente Weert,

besluit:

De aanwijzing d.d. 5 juni 2019 van accountantskantoor BDO Audit & Assurance B.V. als 
accountant van de gemeente Weert te verlengen met een periode van twee jaren, tot 15 
april 2025.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 oktober 2022.

De griffier, De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten mr. R.J.H. Vlecken


