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Onderwerp
Overeenkomst met accountant voor de periode 2079-2022

Voorstel
1. Overte gaan tot het sluiten van een overeenkomst met de nieuwe gemeentelijke
accountant, BDO Audit & Assurance 8.V., voor de periode 2019-2022 conform

2.

bijgevoegd concept.
Geheimhouding op te leggen op de (concept)overeenkomst en bijlage E (Offerte
BDO) op grond van artikel 10, lid 1, sub c en lid 2, sub b, f en g van de Wet
openbaarheid van bestuur.

Inleiding
Het contract met Deloitte Accountants B.V. is na afronding van de controle op de
jaarrekening over het boekjaar 2018 afgelopen. Voor de periode 2079-2022 heeft een
nieuwe Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de levering van accountantsdiensten.
De periode 2OL9-2022 betreft de controle van jaarstukken betreffende de boekjaren 20192022, waarvan de werkzaamheden aanvangen medio 2019 en doorlopen tot medio 2023.
De gemeenteraad is opdrachtgever. De aanbesteding heeft plaatsgevonden conform de
gewijzigde Aa nbested ingswet van 20 12.

Beoogd effect/doel
Het aangaan van een overeenkomst met BDO Audit & Assurance B.V. voor de levering van
accountantsdiensten aan de gemeente Weert in de periode20T9-2022.

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. Op de offerteaanvraag ten behoeve van de Europese aanbesteding
accountantsdiensten hebben drie accountantskantoren een offerte uitgebracht.
De auditcommissie van de gemeente Weert heeft gefungeerd als beoordelingscommissie
aanbesteding accountantsdiensten en ter zake advies uitgebracht aan de raad.
Weert,
20 juni 2019
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De raad heeft op basis van een initiatiefvoorstel van de auditcommissie op 5 juni 2019
besloten om BDO Audit & Assurance B.V. aan te wijzen als accountant van de gemeente

Weert voor de periode 2OL9-2022. Onderhavig collegebesluit strekt tot uitvoering van dit
raadsbesluit.
Na het raadsbesluit van 5 juni 2019 is er een conceptovereenkomst opgesteld en heeft
hierover overleg plaatsgevonden met BDO. Het aangaan van overeenkomsten is op grond
van artikel 160 lid l sub e van de Gemeentewet een collegebevoegdheid. Het college sluit
dit contract ter uitvoering van het raadsbesluit van 5 juni 2019. Op grond van artikel 171
lid 1 van de Gemeentewet is de burgemeester bevoegd de overeenkomst met de

accountant te ondeftekenen.

Kanttekeningen en risico's
Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Voor 2019 is in de begroting een bedrag voor de accountantsdiensten opgenomen van €
67.352,-. Met de accountantsdiensten zai conform de inschriJving van BDO in 2019 een
bedrag van € 75.000,- zijn gemoeid. Dit past niet binnen het in de begroting 2019
geraamde bedrag en zal dus moeten worden bijgeraamd. Budgethouder is de
d

irectiesecreta ris.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
De auditcommissie evalueert periodiek de accountantsdiensten met de accountant en in
het bijzonder of de uitvoering van de controle van de jaarrekening overeenkomstig de
opdracht heeft plaatsgevonden.

Commun icatie/ participatie
Met BDO Audit & Assurance B.V. is overleg gevoerd over de conceptovereenkomst. Met
voorliggend concept kan zowel BDO als de gemeente instemmen. Na ondertekening
ontvangt BDO een exemplaar van de overeenkomst.

Overleg gevoerd met
Intern:
r J. Schreijen.
Concerncontroller J. van Veen.

Aa n bestedingsadviseu

Extern:
BDO Audit & Assurance B.V

Openbare bijlagen:
Raadsbesluit 5 juni 2019.
Bijlagen A, B, C en D bij de (concept)overeenkomst.
Niet openbare bijlagen:
(Concept)overeen komst.

Bijlage E bij de (concept)overeenkomst.
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