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Aan de gemeenteraad,

AANGEPAST gewijzigd voorstel

Onderwerp:
Verlenging overeenkomst accountantsdiensten met Deloitte Accountants
Voorgestelde besluit:
In te stemmen met een verlenging van de overeenkomst accountantsdiensten met
Deloitte Accountants voor boekjaar 2015.
Samenvatting:
De huidige overeenkomst van de gemeente Winsum met Deloitte Accountants loopt
af per 31 december 2014. De overeenkomst kan met maximaal twee keer één jaar
worden verlengd. Evaluatie van de dienstverlening van de afgelopen drie jaren laat
zien dat deze op een acceptabel niveau is en een verlenging niet in de weg staat.
Inleiding:
De BMWgemeenten hebben in 2010 gezamenlijk een aanbesteding gehouden voor
accountantsdiensten. Deze aanbesteding heeft geresulteerd in een, voor elke
gemeente individueel ondertekende, overeenkomst met Deloitte Accountants. De
overeenkomst is aangegaan voor de duur van vier boekjaren, te weten 2011 tot en
met 2014 en kan met maximaal twee keer één jaar worden verlengd.
Wettelijk of beleidskader:
Bij besluit van 11 januari 2011 heeft uw raad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht
verstrekt de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 Gemeentewet voor de
gemeente Winsum uit te voeren. Verlenging van deze opdracht dient vóór 1
augustus 2014 expliciet voorgelegd te worden aan uw raad.

Overwegingen:
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Tijdens een evaluatiebijeenkomst op 11 februari 2014 hebben ambtelijke
vertegenwoordigers van de gemeenten Bedum, Winsum en De Marne, de
dienstverlening van Deloitte Accountants van de afgelopen drie jaren geëvalueerd.
Hier is de conclusie getrokken dat de dienstverlening door Deloitte Accountants bij
de drie gecontracteerde gemeenten op acceptabel niveau is en dat dit bij alle drie de
gemeenten een verlenging niet in de weg staat.
Op 29 april 2014 heeft aansluitend op de bespreking van de jaarrekeningcontrole,
een kort evaluatieoverleg plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiging van
college en ambtenaren van de gemeente Winsum en Deloitte Accountants. Ook de
uitkomst van dit overleg is dat er voldoende redenen zijn de huidige overeenkomst te
verlengen.
Om uw raad niet pas in het eindtraject – als er al een raadsvoorstel ligt – maar vooraf
de mogelijkheid te geven inbreng te leveren in de evaluatie en bespreking van
aandachts / verbeterpunten, bent u gevraagd (eventuele) punten voor dit
evaluatieoverleg aan te dragen.
U heeft als aandachtspunt meegegeven de communicatie, in het bijzonder rondom
de zogeheten raadsbrief. Essentieel voor u is dat over en weer duidelijkheid wordt
gegeven / verkregen over de verwachtingen en de (on)mogelijkheden van dit
document. De accountant heeft hierop geantwoord dat in het eerstvolgende overleg
tussen het audit committee en de accountant nut en noodzaak van de raadsbrief
besproken / afgestemd zal worden. Afhankelijk van dat overleg zal bepaald worden of
de raadsbrief wel / niet nog gebruikt zal worden om uw raad te informeren.
Raadsbehandeling dd. 3 juni 2014
Tijdens de raadsbehandeling op 3 juni 2014 is het voorstel tot contractverlenging
accountantsdiensten opiniërend besproken. Voorgesteld werd het contract met
Deloitte in één keer met twee jaar te verlengen. Uw raad heeft echter nadrukkelijk
uitgesproken zich aan het contract te willen houden en eerst één keer met één jaar te
willen verlengen. Vervolgens heeft op ambtelijk niveau overleg plaatsgevonden met
de gemeente Bedum en De Marne over dit standpunt. In beide gemeenten ligt
inmiddels het voorstel bij de raden om het contract met Deloitte in één keer met twee
jaar te verlengen. Behandeling in die raden moet nog plaatsvinden. Het standpunt
van uw raad zal daar mondeling worden ingebracht. Omdat alle drie de gemeenten
afzonderlijk een contract met Deloitte hebben afgesloten, kunnen gemeenten ook
een eigenstandig besluit nemen inzake de verlenging. Gelet op vorenstaande is het
oorspronkelijke voorstel gewijzigd.
Advies / Voorstel:
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Evaluatie van de dienstverlening van Deloitte Accountants in de afgelopen drie jaren
laat zien dat deze op een acceptabel niveau is en een verlenging niet in de weg
staat. Op basis van een ambtelijke evaluatie en een evaluatie tussen de partijen
wordt uw raad voorgesteld in te stemmen met een verlenging van de overeenkomst
met Deloitte Accountants, onder gelijkblijvende condities en voorwaarden, met één
jaar, te weten boekjaar 2015.
Bijlagen:
geen
Achterliggende documenten:
geen

Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester
drs. R.J. Bolt, secretaris

Pagina 3 van 5

Pagina 4 van 5

Agendanummer:16
Vergadering: 19 juni 2014
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op het bepaalde in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet:

besluit:

In te stemmen met een verlenging van de overeenkomst accountantsdiensten met
Deloitte Accountants voor boekjaar 2015.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 19 juni 2014
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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