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Aan de gemeenteraad,  

  

Voorstel  

1. De opdracht voor uitvoering van de accountantscontrole over het boekjaar 2021 te gunnen aan 

BDO 

 

  

Inleiding  

In uw vergadering van 6 juni 2017 is besloten om de accountantscontrole over de boekjaren 2017 tot 

en met 2020 te gunnen aan BDO. Voor de selectie van een accountant heeft destijds een openbare 
aanbesteding plaatsgevonden. Na afloop van de termijn van vier jaar kan de opdracht met maximaal 

twee keer één jaar worden verlengd. Uiterlijk in juni 2020 moet het besluit tot verlenging worden 

genomen, om voldoende ruimte te houden voor een nieuwe aanbesteding.  

Argumenten  

1.1 De  accountantsdienstverlening voldoet aan het programma van eisen.  

Bij de wisseling van accountant moeten beide partijen aan elkaar wennen. Na een jarenlange relatie 

met de vorige accountant kregen wij te maken met een andere werkwijze en controle-aanpak van BDO. 

Die vraagt veel inzet van onze organisatie. Eisen aan accountantscontrole worden strakker evenals het 

toezicht daarop. En ook voor BDO vroeg een nieuwe gemeente als klant een flinke investering. Het 

duurt enkele jaren voordat die nieuwe relatie weer is opgebouwd. BDO heeft zich daarbij een 

betrouwbare partner getoond. De investering die we de afgelopen drie jaren in de opbouw van de 

onderlinge relatie hebben gedaan, verdient verlenging van het contract met een jaar.  

  

1.2 BDO is een deskundige partner.  

BDO is goed ingevoerd in de specifieke eisen en wetgeving waaraan de gemeentelijke administratie 

moet voldoen. Zij is kritisch en houdt ons scherp op de juiste toepassing van verslaggevingsrichtlijnen. 

De communicatie met onze medewerkers is open en verloopt over het algemeen goed.  

   

Ambtelijke bijstand:  
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Kanttekeningen  

1.1 De prijs voor de dienstverlening gaat omhoog  

Wij hebben met BDO overlegd over de voorwaarden voor het verlengde contract. BDO offreert een 

prijs van € 58.500. Dat is na indexatie ca. € 11.000 meer dan de huidige afspraak. BDO verklaart dit 

uit verzwaring van controle-eisen (aanbestedingen, WNT, BBV, kwaliteitsdruk AFM) en toename 

controles in het sociaal domein. Een belangrijke wijziging met ingang van het dienstjaar 2021 betreft 
de rechtmatigheidsverklaring. Deze verklaring wordt door het college afgegeven en in de processen 

moeten voldoende waarborgen zitten voor rechtmatig handelen door het college. Over de rol van de 

accountant bij het opstellen van de rechtmatigheidsverklaring hebben wij overleg met BDO. In het 

overleg met Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben wij overwogen om, gelet op de prijsstijging toch te 

kiezen voor een nieuwe aanbesteding, in de tweede helft van dit jaar. Om twee redenen stellen wij 

dat niet voor. Een aanbesteding kost veel capaciteit en daarmee is geen rekening gehouden, met het 
oog op de werkdruk dit jaar. Bovendien is het zeer de vraag of uit een aanbesteding een lagere prijs 

zou komen.   
  

 

Financiën  

Met de jaarlijkse indexering bedraagt de vergoeding voor de dienstverlening voor het boekjaar 2019 

€ 47.278. In de begroting is hiervoor het benodigde budget geraamd. De meerprijs met ingang van 

boekjaar 2021 legt een extra druk op de meerjarenbegroting.  

 

  

Samenwerking  

Net als de aanbesteding in 2016-2017 is ook dit voorstel in samenwerking met gemeenten 

Hilvarenbeek en Oisterwijk tot stand gekomen. Zij leggen deze maand een gelijkluidend voorstel aan 

de gemeenteraad voor.  

  

Communicatie  

-   

  

Vervolg  

Met BDO sluiten we een overeenkomst voor de dienstverlening voor het boekjaar 2021. Volgend jaar 

bezien wij of we gebruik maken van de laatste mogelijkheid voor verlenging.    

  

Bijlagen  

- 

  

Burgemeester en wethouders van Goirle 

Jolie Hasselman, secretaris 

Mark van Stappershoef, burgemeester 
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De raad van de gemeente Goirle;  

  

gelezen het voorstel van 19 mei 2020; 

 

gelet op het advies van het audit-comité van 10 juni 2020; 

  

gelet op de Gemeentewet;  

  

b e s l u i t :  

  

1. De opdracht voor uitvoering van de accountantscontrole over het boekjaar 2021 te gunnen 
aan BDO 

 

  

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 7 juli 2020.  

  

  

                    , de voorzitter  

  

  

  

                    , de griffier  

  

  


