Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 6.5
Doetinchem, 20 februari 2019

ALDUS VASTGESTELD 28 FEBRUARI 2019
Benoeming accountant voor de jaren
2019 en 2020
Te besluiten om:
Gebruik te maken van de optie om het contract met de accountant Baker Tilly met twee jaren te
verlengen voor de jaarrekeningen van 2019 en 2020.
Context
In 2015 heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden ten behoeve van de
accountantswerkzaamheden voor gemeente Doetinchem voor de jaren 2015-2018. Drie partijen
hebben een aanbod gedaan. Uit de aanbestedingsprocedure is Baker Tilly NV (BT) als winnaar
gekomen. Vervolgens is BT voor de periode van 2015 tot en met 2018 door uw raad als
accountant benoemd. In artikel 6 van de afgesloten overeenkomst is een optie tot eenzijdige
verlenging door de gemeente Doetinchem opgenomen van tweemaal één verslagjaar.
Volgens de afgesloten overeenkomst zal het boekjaar 2018 het laatste jaar zijn dat BT de
accountantswerkzaamheden voor gemeente Doetinchem uit zal voeren, tenzij wordt besloten
om gebruik te maken van de optie tot verlenging van tweemaal één verslagjaar. BT heeft in mei
2018 tijdens de bespreking van het accountantsverslag 2017 aangegeven tijdig op de hoogte
gesteld te willen worden of zij in beeld zijn om de werkzaamheden voor de jaarrekeningen 2019
en 2020 te mogen uitvoeren.
BT heeft in de jaren 2015 tot en met 2017 de accountantswerkzaamheden naar tevredenheid
uitgevoerd.
Beoogd effect
De jaarstukken dienen elk jaar door een accountant te worden gecontroleerd. De benoeming
van de accountant is een bevoegdheid van de raad. Als de raad besluit om het contract met BT
met twee jaar te verlengen, is de gemeente Doetinchem voor 2019 en 2020 voorzien van een
accountant.
Argumenten
1. Baker Tilly heeft de accountantscontrole vanaf 2015 naar tevredenheid uitgevoerd. Het ligt
voor de hand om de optie tot verlenging van tweemaal één verslagjaar te lichten en BT
opdracht te geven om de accountantswerkzaamheden voor de jaren 2019 en 2020 uit te
voeren onder dezelfde voorwaarden als die voor de periode 2015-2018 zijn afgesproken. Een
bijkomend voordeel is dat BT “ingewerkt” is als accountant van gemeente Doetinchem. Ook
is dit het minst arbeidsintensieve traject, zowel ambtelijk als bestuurlijk.
De raad kan ook besluiten om een nieuwe Europese aanbesteding te doen. Indien u hiertoe
wenst over te gaan, dan zullen de volgende werkzaamheden in de komende tijd moeten
worden opgestart:
a. Het opstellen van een plan van aanpak “aanbesteding accountantsdiensten 2019-2022”
b. Het opstellen van een controleprotocol 2019
c. Het instellen van een raadswerkgroep “Aanbesteding accountantsdiensten” die de volgende
werkzaamheden zal gaan uitvoeren:
 Het uitvoering van het aanbestedingsproces
 Het opstellen en vaststellen van het programma van eisen
 Het opstellen van de beoordelingscriteria en wegingsfactoren
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 Het beoordelen van de binnengekomen offertes
 Het beoordelen van de presentatie van de inschrijvers
 Het selecteren van de accountant op basis van de gunningscriteria en presentatie van het
aanbestedingsdocument.
2. De raad is de opdrachtgever en is bevoegd om hierover te besluiten.
Kanttekeningen
U kunt ook kiezen om een nieuwe aanbesteding te doen. Risico hierbij is dat er wellicht weinig
inschrijvers zullen zijn omdat de grote kantoren zoals Deloitte en EY zich terugtrekken uit de
‘overheidsmarkt’ en dat dit uiteindelijk een hogere prijs kan geven dan gehoopt.
Financiën
In de meerjarenbegroting 2018-2021 zijn voor de jaren 2019 en 2020 respectievelijk € 96.780 en
€ 96.780 opgenomen. De verwachting is dat deze budgetten voldoende zijn om de kosten van
BTB in de jaren 2019 en 2020 te dekken.
Vervolg
Als u besluit om de overeenkomst met Baker Tilly met twee jaar te verlengen, zal Baker Tilly
daarover worden geïnformeerd en worden verzocht om een aanbieding te doen voor de jaren
2019 en 2020.
Bijlagen
Niet van toepassing.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
drs. T. Kemper

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over benoeming accountant voor de jaren
2019 en 2020;
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;
besluit:
gebruik te maken van de optie om het contract met de accountant Baker Tilly met twee jaren te
verlengen voor de jaarrekeningen van 2019 en 2020.
Aldus besloten in zijn vergadering van 28 februari 2019,

, griffier

, voorzitter

