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Onderwerp
Aanwijzen accountant van de gemeente Weert voor de periode 2OL9-2022

Voorstel
Accountantskantoor BDO Audit & Assurance B.V. aan te wijzen als accountant van de
gemeente Weeft voor de periode 2Ot9-2022.

Inleiding
Het contract met de huidige accountant (Deloitte Accountants B.V.) loopt, na afronding
van de controle op de jaarrekening over het boekjaar 20L8, af. Voor de periode 2019 tot
en met 2022 dient er een nieuwe aanbesteding plaats te vinden voor de levering van
accountantsdiensten. De periode 2OI9-2022 betreft de controle van jaarstukken
betreffende de boekjaren 2019 - 2022, waarvan de werkzaamheden aanvangen medio
2019 en doorlopen tot medio 2023. De gemeenteraad is hierbij de opdrachtgever. De
aanbesteding vindt plaats conform de gewijzigde Aanbestedingswet van 2OI2 welke vanaf
1 juli 2016 geldt voor alle aanbestedingen en (semi-) publieke instellingen in Nederland.
Gezien de gemaakte accountantskosten in de afgelopen 4 jaren is de veronderstelling dat
de nieuwe aanbesteding boven de Europese grenzen komt en het daarmee een Europese
aanbesteding betreft.

Beoogd effect/doel
De accountant van de gemeente Weert aanwijzen voor de periode 2019-2022

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:

.
.
.

Deloitte Accountants B.V.
BDO Audit & Assurance B.V.
Q-Concepts Accountancy B.V.

De auditcommissie van de gemeente Weeft heeft conform afspraak gefungeerd als
beoordel in gscom m issie aa nbested ing accou nta ntsdiensten.
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Op 11 maart 2019 hebben de drie accountantskantoren zich gepresenteerd. De
beoordelingscommissie heeft, ondersteund door advies vanuit de ambtelijke organisatie,
met hen van gedachten gewisseld over diverse onderwerpen, zoals controleaanpak,

controlerapportages, natuurlijke adviesfunctie, dienstverlening, kennisdeling en visie over
regelgeving 2021 (rechtmatigheidsverantwoording over de jaarrekening door het college).
De beoordelingscommissie heeft de inschrijvingen grondig beoordeeld conform de in de
offerteaanvraag omschreven procedure; Uit deze beoordeling is gebleken dat BDO Audits
& Assurance B.V. op basis van de gehanteerde methodiek "Score=Prijs/Kwaliteit" in
aanmerking komt voor het uitvoeren van de opdracht.

Kanttekeningen en risico's
De mededeling van het voornemen om de opdracht te gunnen aan BDO Audit & Assurance
is op 18 maart 2019 aan BDO Audit & Assurance B.V. verstuurd. Daarbij is aangegeven
dat deze mededeling geen aanvaarding inhoudt van de inschrijving en er nog geen
overeenkomst tot stand komt als bedoeld in artikel 6:217 BW.

Definitieve gunning van de opdracht komt pas tot stand nadat een bezwaartermijn van 20
kalenderdagen na de mededeling van 18 maart 2019 is verstreken en geen inschrijver
bezwaar heeft gemaakt binnen deze bezwaartermijn. De bezwarentermun liep tot en met
7 april2019. Inmiddels is gebleken dat geen van de inschrijvers gebruik heeft gemaakt
van de bezwaarmogelijkheid.
Ook is BDO Audit & Assurance B.V. op 18 maart 2019 aangekondigd dat deze mededeling
onder voorbehoud is van het besluit van uw raad om de opdracht aan BDO Audit &
Assurance B.V. te verstrekken. Daarbij is aangegeven dat uw raad in de vergadering van 5
juni 2019 een besluit neemt over de aanbesteding van de accountant.
Het college kan ingevolge artikel L47a van de Gemeentewet en op grond van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
wensen en bedenkingen met betrekking tot dit initiatiefvoorstel ter kennis van de raad
brengen.

Financiële gevolgen
Voor 2019 is in de begroting een bedrag voor de accountantsdiensten opgenomen van €
67.352,-. Met de accountantsdiensten zal 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
directiesecreta ris.

Uitvoering/evaluatie
Nadat uw raad voorliggend besluit heeft genomen zal het contract met de accountant
worden getekend. Het aangaan van overeenkomsten is op grond van de gemeentewet een
collegebevoegdheid. Het college sluit dit contract ter uitvoering van onderhavig
raadsbesluit. Op grond van artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet is de burgemeester
bevoegd de overeenkomst met de accountant te ondeftekenen.
De auditcommissie van de gemeente Weert evalueert periodiek de accountantsdiensten
met de accountant en in het bijzonder of de uitvoering van de controle van de
jaa rreken in g overeen kom stig d e opd racht heeft plaatsgevonden.
Com mu

nicatie/ participatie
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BDO Audit & Assurance B.V. en de andere inschrijvers zullen schriftelijk op de hoogte
worden gesteld van uw besluit.

Advies raadscommissie
P.M.

Bijlagen
Openbaar:

.
.
.
.
.

Offerte-uitvraag
Beoordelingsleidraad
Gunningsmededeling aan Deloitte Accountants B.V.
Gunningsmededeling aan BDO Audit & Assurance B.V.
Gunningsmededeling aan Q-Concepts Accountancy B.V.

In de leeszaal liggen veftrouweliik ter inzage:
. Plan van aanpak Deloitte Accountants B.V.
. Plan van aanpak BDO Audit & Assurance B.V.
. Plan van aanpak Q-Concepts Accountancy B.V.
. Offeftepresentatie Deloitte Accountants B.V.
. Offeftepresentatie BDO Audit & Assurance B.V.
. Offertepresentatie Q-Concepts Accountancy B.V.
Níet openbaar:

.

Concept-verslag vergadering auditcommissie gemeente Weert d.d. 11 maart 2019.

Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan
De auditcommissie van de gemeente Weert,
De voorz

De secretaris,

Loo

M.H.R.M. Wolfs-Coften
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van de auditcommissie van L7 april2OI9,

besluit

Accountantskantoor BDO Audit & Assurance B.V. aan te w|zen als accountant van de
gemeente Weeft voor de periode 20t9-2022.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juni 2019.

De orlffler.

De voorzitter.

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heiimans

