
Raadsvoorstel

Zaaknummer L255294
Datum raadsvergadering 12 november 2020
Portefeuillehouder W.R. Vos

Onderwerp Opdrachtverlening accountantsdiensten 2021-2026

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. Eshuis Accountants en Adviseurs te Almelo de opdracht te gunnen tot het verlenen van 

accountantsdiensten voor een periode van vier jaar met een optie op verlenging met 
twee jaar (2021-2026), ingaande na ondertekening van de overeenkomst;

2. het verschil in prijs ad. € 2.240,- voor de jaarschijf 2021 bij te ramen in de Najaarsnota 
2020 en tevens te voorzien in de dekking van het aanvullende budget.

Aanleiding
De raad benoemt de accountant. Dit is vastgelegd in artikel 213 gemeentewet. De 
accountant is belast met de controle van de jaarrekening.
Aan het eind van het verslagjaar 2020 loopt het contract af met onze huidige accountant, 
BDO Audit en Assurance. Dat betekent dat we op zoek moeten gaan naar een nieuwe 
accountant. Dit verloopt via een aanbestedingstraject. Over de kaders voor de gezamenlijke 
aanbesteding van de accountantsdiensten heeft de raad op 12 maart 2020 een besluit 
genomen. Een afvaardiging van de werkgroep Financiële Verantwoording heeft namens de 
raad de beoordeling, de selectie en besluitvorming voorbereid. De aanbesteding komt in de 
afrondende fase van de definitieve gunning van de opdrachtverlening. 

Doel / Effect
Met dit raadsvoorstel en besluit beslist de raad dan ook tot het verlenen van de opdracht aan 
de nieuwe accountant. Dat maakt het mogelijk een overeenkomst aan te gaan waardoor de 
uitvoering van de accountantsdiensten in onze gemeente weer zeker is gesteld.

Argumenten
1. Opdrachtverlening aan Eshuis Accountants en Adviseurs is het resultaat van een 

aanbestedingstraject
De aanbesteding is voorbereid door de inkoopsamenwerking Noord-Veluwe. Samen met de 
gemeente Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten heeft de aanbesteding plaatsgevonden 
in één perceel BLNP.
Op het perceel BLNP zijn vier offertes ontvangen. De vier inschrijvingen zijn beoordeeld aan 
de hand van de aanbestedingscriteria, zoals kwaliteit, presentatie en prijs. De inschrijving 
van Eshuis Accountants en Adviseurs is beoordeeld als de economisch meest voordelige 
inschrijving.
Na het raadsbesluit wordt de overeenkomst gesloten door ondertekening van gemeente en 
Eshuis Accountants en Adviseurs en is de officiële gunning een feit.
2.  Het budget voor uitvoering van de accountantsdiensten moet toereikend zijn.
Het huidige budget (€ 57.800) is niet toereikend voor de uitvoering van de opdracht. Er moet 
een bedrag van € 2.240,- worden bij geraamd. Het totale budget voor de uitvoering bedraagt 
daarmee € 60.040. Gelet op de omvang van het bedrag alsmede het als dan bij de 
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Najaarsnota beschikbaar hebben van de vastgestelde begroting 2021 wordt de bij raming 
mede uit praktische overwegingen gekoppeld aan de eerstvolgende financiële 
bestuursrapportage,

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Een gemeente is verplicht een accountant te hebben. Dit is vastgelegd in artikel 213 
gemeentewet en in onze controleverordening. De keus voor een andere accountant dan 
Eshuis Accountant en Adviseurs zou een niet logische keuze zijn, gelet op de uitkomst van 
de beoordeling. Bij de kaderstelling voor de gezamenlijke aanbesteding is bewust gekozen 
voor een periode van vier jaar en een verlengingsoptie met nog eens twee jaar. Het contract 
gaat dus over de verslagleggingsjaren 2021-2024. In het voorjaar van 2024 zal gezamenlijk 
geëvalueerd worden. Op dat moment dienst dan ook een besluit genomen te worden of 
gebruik zal worden gemaakt van de verlengingsoptie.

Risico’s
Het niet aanvaarden van de opdracht wordt als een zeer laag risico ingeschat. Partijen 
hebben bewust ingeschreven. De aanbesteding is tot en met deze fase verlopen volgens de 
spelregels die daarvoor gelden, en verder getoetst door het Inkoopbureau Noord West 
Veluwe. De risico’s op dit punt worden als zeer laag ingeschat.

Financiën
Voor de kosten die voortvloeien uit de accountantsdiensten is een budget beschikbaar van € 
57.800,- De geoffreerde prijs valt met € 60.040,- niet binnen dit budget. Het verschil van        
€ 2.240,- wordt bij geraamd in de Najaarsnota 2020. In die nota wordt tevens voorzien in de 
dekking van het aanvullende budget.

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 29 februari 2020, nummer: L255294.

b e s l u i t:
1. Eshuis Accountants en Adviseurs  de opdracht te gunnen tot het verlenen van 

accountantsdiensten voor een periode van vier jaar met een optie op verlenging met 
twee jaar (2021-2026), ingaande na ondertekening van de overeenkomst;

2. het verschil in prijs ad. € 2.240,- voor de jaarschijf 2021 bij te ramen in de Najaarsnota 
2020 en tevens te voorzien in de dekking van het aanvullende budget.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 12 november 2020

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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