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Onderwerp Opdrachtverlenging accountantsdiensten

Voorstel
Het college stelt u voor de opdracht aan BDO Audit & Assurance b.v. te Amsterdam tot het 
verlenen van accountantsdiensten met twee jaar te verlengen (de verslagjaren 2019 en 
2020).

Aanleiding
De raad benoemt de accountant. Dit is vastgelegd in artikel 213 gemeentewet. Dat wat de 
gemeentewet regelt is nader uitgewerkt in de verordening voor de controle op het financieel 
beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Leusden (controle 
verordening). Dit is de (verplichte) kaderstellende verordening die de raad van Leusden 
heeft vastgesteld en waarin “de aansturing” van de accountant is geregeld. 

De raad van de gemeente Leusden heeft op 15 december 2016 besloten om BDO Audit & 
Assurance b.v. opdracht te gunnen tot het verlenen van accountantsdiensten voor een 
periode van twee jaar (verslagjaren 2017 en 2018) met een optie tot verlenging voor een 
periode met twee jaar (verslagjaren 2019 en 2020). Concreet betekent dit dat BDO na de 
vaststelling van de jaarrekening 2016 (medio juli 2017) is gestart met de dienstverlening en 
dat deze zonder verlenging zal worden beëindigd na afronding van het verslagjaar 2018 
(medio juli 2019).

Doel / Effect
De dienstverlening van de accountant te continueren.

Argumenten
1.1 Evaluatie werkzaamheden huidige accountant
Overeenkomstig de werkwijze bij de aanbesteding van de accountantsdienst heeft de 
evaluatiebeoordeling plaatsgevonden door een afvaardiging uit de raad. Vanuit de 
werkgroep Financiële Verantwoording (die ook het eerste contact heeft met de accountant) 
is er een evaluatiecommissie samengesteld. Uit de evaluatie komt een algemeen beeld van 
tevredenheid over de werkzaamheden van BDO. De evaluatiecommissie adviseert positief 
ten aanzien van verlenging van de opdracht. 

1.2 Marktomstandigheden accountantskantoren
Het is momenteel niet vanzelfsprekend dat bij een aanbesteding één of meerdere 
accountants een aanbod doen. Deloitte en Ernst & Young lijken zich uit de gemeentelijke 
markt terug te trekken. Landelijk, blijkt dat soms slechts één of geen enkele accountant een 
aanbod doet.
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1.3 Samenwerking in BLNP
Met Bunschoten, Nijkerk en Putten werken we samen op de bedrijfsvoering. Zo hebben we 
een gemeenschappelijk financieel rekeningschema/administratie en hebben we met elkaar 
de aanbesteding van de accountantsdiensten voorbereid en uitgevoerd. We hebben alle vier 
dezelfde accountant met dezelfde voorwaarden. De samenwerking op het domein van de 
financiën willen we de komende jaren versterken en uitbouwen. Zo zijn we ook meer gaan 
samenwerken op het terrein van de verbijzonderde interne controle. Deze samenwerking en 
de stappen die we daarin nog willen zetten, maken het wenselijk om de accountantsdiensten 
op elkaar af te stemmen en in ieder geval in contractduur gelijk te laten lopen. De overige 
gemeenten hebben ook de intentie om de dienstverlening van de accountant te continueren.

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
niet van toepassing

Risico’s
niet van toepassing

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Na besluitvorming in de raad over de opdrachtverlenging wordt BDO hierover geïnformeerd.

Bijlagen
Geen

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 15 januari 2019, nummer:  L200702

b e s l u i t:
De opdracht aan BDO Audit & Assurance b.v. te Amsterdam tot het verlenen van 
accountantsdiensten met twee jaar te verlengen (de verslagjaren 2019 en 2020).

Besloten in de openbare raadsvergadering van 14 maart 2019

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