Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 27 juni 2019

Onderwerp

: Benoeming accountant voor controle 2019-2022

Voorgestelde beslissing
Het accountantskantoor RA12 te benoemen als accountant van onze gemeente voor de
jaarrekeningcontrole over de jaren 2019 tot en met 2022

Aanleiding
Het contract met de accountant Baker Tilly (BT, voorheen Baker Tilly Berk BTB) eindigt na afronding van de
controle over het jaar 2018. Verlenging was niet meer mogelijk. Het is twee keer verlengd.
Vandaar dat voor de controle 2019-2022 in het najaar een aanbesteding is uitgevoerd. Uw raad heeft
hiervoor in oktober het aanbestedingsdocument vastgesteld.

Wat wordt met beslissing bereikt
De jaarstukken over de jaren 2019-2022 worden gecontroleerd door een daarvoor gecertificeerd
accountant.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
Gezien de gespannen markt is de aanbesteding tijdig gestart. Deze heeft geen aanbiedingen opgeleverd.
De afgelopen jaren hebben diverse gemeenten een aanbesteding uitgevoerd die geen aanbieding
opleverden. Vandaar dat we tijdig zijn gestart met deze aanbesteding. Ook bij ons heeft geen accountant
ingeschreven.
De huidige accountant heeft om diverse redenen besloten om niet in te schrijven. Zowel ambtelijk als de
voorzitter van de auditcommissie heeft met de huidige accountant een gesprek gevoerd. De redenen die zij
in deze gesprekken aangaven waren:

De aansprakelijkheid in de inkoopvoorwaarden vinden zij te hoog

De capaciteit van BT is beperkt

Zij vinden het goed om te rouleren na zes jaar bij ons de controle te hebben uitgevoerd

De verhouding zowel ambtelijk als bestuurlijk was soms gespannen

De medewerkers willen direct relevant werk doen. Een gegevensgerichte controle zoals bij ons
noodzakelijk volgens de accountant biedt onvoldoende uitdaging.
Daarnaast is in onze regio één andere accountant actief bij gemeenten. Ook zij hebben een
capaciteitsprobleem.
We hebben buiten de huidige aanbieders gezocht. Daarvoor gericht enkele partijen gebeld.
Omdat de EU-aanbesteding geen aanbiedingen heeft opgeleverd is het toegestaan om met de beoogde
opdracht gericht aanbieders te benaderen. De markt is echter beperkt. De meeste accountants die ervaring
hebben met gemeenten werken al bij de grotere kantoren. Er is telefonisch contact geweest met twee
kantoren. Eén daarvan was geïnteresseerd in een gesprek. Dat was het kantoor RA12, een afsplitsing van
het kantoor DVE accountants uit Zevenaar.
Beide kantoren zelf hebben geen gemeentelijke klanten. De verantwoordelijk accountant dhr. David van der
Velden, heeft die achtergrond wel. Hij is het kantoor RA12 gestart met een andere partner, Marc Burger.

Ambtelijk zijn enkele oriënterende gesprekken gevoerd. De auditcommissie heeft een selectiegesprek
gevoerd. Alle gesprekken zijn als positief ervaren.
RA12 heeft op basis van de ambtelijke gesprekken een offerte opgesteld. Deze offerte is door de
accountant toegelicht in de auditcommissie. Daarbij hebben zij de auditcommissie hun achtergrond en hun
pragmatische aanpak toegelicht. De beide partners zijn direct bij de controle aanwezig en kunnen daardoor
veel gerichter met hun team samenwerken en eventueel tijdens de controle opkomende vragen in
samenwerking met de organisatie oppakken en oplossen.
Zij kunnen met deze aanpak hun eigen dossier direct vullen en daarop "reviewen" zodat deze de toetsing
van de AFM kan doorstaan. Zij hebben ervaring met de eisen die AFM stelt. Zij controleren namelijk ook
onderwijsinstellingen waar de AFM ook de toetsing op uitvoert.

Kanttekeningen
Wij zijn een pilot gemeente voor het bureau RA12. Zij hebben de intentie om zich verder op de
gemeentemarkt te vestigen. Ze zijn daarvoor bereid in onze controle te investeren.
Het betekent tegelijkertijd naar verwachting een extra inzet van de ambtelijke organisatie voor inhoudelijke
kennisoverdracht. Mogelijk "verdient" deze extra inzet zich terug door de pragmatische aanpak van RA12.

Kosten, baten, dekking
RA12 heeft in overleg met de ambtelijke organisatie een offerte opgesteld waarin in de ureninzet een
bandbreedte is aangehouden. Dit omdat een gegevensgerichte controle meer ureninzet van de accountant
vraagt. De bedoeling van de bandbreedte is om discussies over meerwerk te voorkomen. De accountant
garandeert dat de kosten niet boven de hoogste grens zullen uitkomen.
De accountant is voornemens om de uren in de komende jaren af te bouwen omdat zij verwachten met
onze interne beheersing toch ver te komen met systeemgerichte controles. Hun visie daarop wijkt af van de
zekerheden die de grotere kantoren zoeken.
Het geoffreerde bedrag op basis van kosten op basis van het maximum van de bandbreedte past binnen
het beschikbare budget voor de accountantscontrole.

Uitvoering
Indien uw raad deze accountant benoemt, start de opdracht nadat Baker Tilly de controle over het jaar
2018 heeft afgerond.
RA12 zal contact opnemen met BT voor dossieroverdracht. Vervolgens zullen ambtelijk afspraken worden
gemaakt voor de voorbereiding van de tussentijdse controle in het najaar 2019.
Planning:
Auditcommissie 1 april 2019 en emailconsultatie 16 april 2019: opstellen initiatiefvoorstel
AFE 13 mei: het initiatiefvoorstel ontvangen en auditcommissie adviseren over indiening
Indiening initiatiefvoorstel bij de raadsvoorzitter: 14 mei
B&W 28 mei: wensen en bedenkingen
AFE 20 juni: voorbereiding besluitvorming
Gemeenteraad 27 juni: besluitvorming
Bijlagen
Achterliggende stukken
1. Offerte RA12

Namens de Auditcommissie,

M.B.J. Looman
Griffier

J. Spronk
Voorzitter
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