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Aanwijzen accountant

ADVIES

De raad voorstellen in te stemmen met het advies van de beoordelingscommissie offertes
accountantsdiensten om Deloitte Accountants B.V. aan te wijzen als accountant van de
gemeente Weert.

TOELICHTING

Verwezen wordt naar bijgaand raadsvoorstel

Relatie met vorig voorstel
BW-008010

Algemeen:
Het contract met de huidige accountant loopt tot en met het dienstjaar 2014. De
accountantsdiensten voor de periode 2015 tot en met 2018 zijn meervoudig onderhands
aan besteed.

Aroumenten:
Hiervoor wordt verwezen naar het raadsvoorstel

Kanttekeninoen:
N.v.t.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HAN DHAVING)

Sector

Afdeling

Zaaknummer(s)
ingekomen stuk(ken)

Behandelend medewerk(st)er

Poftefeuillehouder(s)

Bedrijfsvoering

Financiën

rAl00 1334

Loet Koppen Tel.: (0495) 57 52 L4

H.A. Litjens

Openbaar: EI

Niet openbaar: n

Kabinet: n

Nummer B&W-advies:
BW-008430
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Commissie
Bed rijfsvoerin g/In woners
van 22 juni 2015

akkoord
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bespreken
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De directeur,

Weert,
11 mei 2015

van I juli 2015
Raad

Behandeling uiterlijk in college van 19 mei 2015

In te vullen door het B&w secFetaÌiaat:
n Akkoord
E nkkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
n Anders, nl.:

! Niet akkoord
n Gewijzigde versie
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N.v.t.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Het oftertebedrag ad. € 49.760,-- past binnen de in de begroting 2015 en
meerjarenbeg roting geraamde bedrag.

Beqrotingspost:
K8100 - 6.343.227

Beschikbaar bedrag:
€ 65.703,--

COM M UNICATIE/ PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:
* Raadsleden
Nadere specificatie : N.v.t.

* B-stuk Raad
Nadere specificatie:

:.t Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
N.v.t.

Extern
N.v.t.

BIJLAGEN

Openbaar:
Niet van toepassing

Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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ONDERWERP

Aanwijzen accountant.

VOORSTEL COLLEGE

Aanwijzen van accountantskantoor Deloitte Accountants B.V. als accountant van de gemeente
Weert voor de periode 2015 tot en met 2018.

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Het contract met de huidige accountant (Deloitte Accountants B.V.) loopt, na afronding van de
controle over het boekjaar 2OL4, af. De accountantsdiensten voor de periode 2015 tot en met 2018
zijn meervoudig onderhands aanbesteedt.

PROBLEEMSTELLING

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 oftefteaanvraag ten behoeve van de meervoudige onderhandse aanbesteding
accountantsdiensten hebben twee accountantskantoren een offerte uitgebracht:

¡ Deloitte Accountants B.V.
. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Het accountantskantoor Ernst & Young Accountants LLP heeft schriftelijk medegedeeld geen offerte
uit te brengen, omdat zij momenteel (maart/april) in de drukste weken van het jaar zitten en al
hun capaciteit nodig hebben voor de afronding van controles bij hun cliënten. Zij willen dit met
maximale inzet en betrokkenheid doen om een kwalitatief hoogwaardige offefte te kunnen
presenteren. Helaas staat de huidige drukte dit uitgangspunt in de weg.

In de beoordelingscommissie aanbesteding accountantsdiensten hebben de volgende personen
zitting genomen; W. van Eijk (raadslid), M. van den Heuvel (raadslid), L. Heuvelmans
(commissielid), B. Peterse (raadslid-afgemeld), P. Sijben (raadslid), B. Brinkman (directeur
Bedrijfsvoering) en M. Nagel (hoofd afdeling Financiën).

Op 7 mei 2015 hebben de twee accountantskantoren zich gepresenteerd en heeft de
beoordelingscommissie met hen van gedachten gewisseld over diverse onderwerpen, zoals
controleaanpak, controlerappoftages, natuurlijke adviesfunctie, sociaal domein (casus
decentralisaties), dienstverlening en kennisdeling en informatievoorziening.

De door de gemeenteraad ingestelde beoordelingscommissie heeft de inschrijvingen grondig
beoordeeld, conform de in de offerteaanvraag omschreven procedure. Na de beoordeling is
gebleken dat Deloitte Accountants B.V. de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan.
Deze inschrijving voldoet het beste aan alle gestelde eisen en gunningscriteria. De voorlopige
gunning is inmiddels naar Deloitte Accountants B.V. verstuurd. Definitieve gunning kan niet eerder
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Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015

Poftefeuillehouder : H.A. Litjens

Behandelend ambtenaar : Loet Koppen

Doorkiesnummer : (0a95) 57 52 t4

Nummer raadsvoorstel: MD-001132

Agendapunt: -



plaatsvinden dan na afloop van de in acht te nemen bezwaartermijn en het voldoen van Deloitte
Accountants B.V. aan de bewijslast. De bezwaartermijn liep tot en met 26 juni 2015 en er zijn geen
bezwaren ontvangen.
Nadat uw raad het voorliggende besluit heeft genomen, zal het contract met de accountant worden
getekend.

FINANCIËLE GEVOLGEN

Het offeftebedrag ad. C49.760,-- past binnen de in de begroting 2015 en meerjarenbegroting
geraamde bedrag.

COMMUNICATIE

Niet van toepassing

EVALUATIE

Niet van toepassing

ADVIES RAADSCOMMISSIE

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans
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Nummer raadsvoorstel; RAD-00 1 132

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015;

besluit

Aanwijzen van accountantskantoor Deloitte Accountants B.V. als accountant van de gemeente
Weeft voor de periode 2015 tot en met 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2015

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans


