
 

M EMO 

 

Aan:   de leden van het  presidium  

Van:  wethouder  Ouwendi jk  

 

Bet ref t :  accountantscont role 2015 en verder  

 

In leid ing 

Zoals bekend heef t  Deloi t te op 28 augustus j l .  per  brief  de gem eente W est land laten wet en het  

cont ract voor de jaar rekeningcont role 2015 niet  m eer  te zul len onder t ekenen als gevolg van de 

(op dat m om ent nog)  aangekondigde k lachten van de raadsf ractie van W est land Verstandig bi j  de 

accountantskam er  over  een verm eende dubbel rol  van Deloi t te ten opzichte van raad en col lege 

van onze gem eente.  Ti jdens een vor ige week gehouden gesprek tussen de Raad van Bestuur  van 

Deloi t te Accountants en een gem eentel i j ke del egat ie heef t  Deloi t te aangegeven te pers ister en bi j  

d i t  standpunt.   

 

Consequent ie  

In concreto betekent  d i t  dat  de gem eente W est land geen cont rolerend accountant  m eer  heef t  

vanaf  het  d ienst jaar 2015.  Di t heef t  zonder  di recte intervent ie naar  verwacht ing ernst ige gevolgen 

voor  de voor tgang en af ronding van de jaar rekening(cont role)  over  dienst jaar  2015.  Een 

opdrachtverst rekking voor de accountsdiensten voor  de jaren 2015 tot en m et  2017 of 2018 dient  

v ia een Europese aanbest eding plaats te v inden.  De door loopt i jd h iervan bedraagt  minim aal  6 

maanden,  zodat  een nieuwe accountant  n iet  veel  eerder  dan apr i l /m ei 2016 m et  zi jn activ i tei ten 

kan starten.  

Dat  leidt  er  toe dat  de gem eent e er  waarschi jnl i j k n iet  in zal  s lagen de jaar rekening 2015 t i jd ig in 

te dienen bi j  Provincie en het  m inister ie van BZK.  De recente ervar ing bi j  de af ronding van de 

jaar rekening 2014 leer t  dat  het  minister ie van BZK geen ui ts tel  zal  ver lenen,  hetgeen belangr i j ke 

nadel ige consequent ies heef t  op de algem ene ui tker ing van het  r i j k  en de speci f ieke 

r i j ksui tker ingen.  

 

Mogel i j ke aanpak  

Ik hecht  er  zeer  aan om een t e late vaststel l ing van de jaar rekening over  dienst jaar  2015 (dat  wi l  

zeggen,  na 15 jul i  2016)  te voorkom en ,  m ede gel et  op de eerder  m et  u gedeelde gevolgen voor  

bv.  de algem ene ui tker ing.  Ik  heb daarom gezoch t  naar m ogel i j kheden om  de voor tgang van de 

noodzakel i j ke act ivi tei ten te bevorderen.    

Ik  s tel  daarom voor  de aanbesteding van de accountantsdiensten voor  de kom ende jaren een 

twee-sporenbel eid voor .   

Ener zi jds stel  i k  m e voor  dat voor de jaren 2016-2018 een regul ier e (Europese)  aanbest ed ing 

wordt  opgestar t  vanui t de gr i f f ie.  Naar verwacht ing zul len de eerste cont rolewerkzaam heden (de 

zogenoem de inter im-cont role)  voor de cont role van dienst j aar 2016 ongeveer  in septem ber  2016 

worden opgestar t .  De Europese aanbesteding voor  de accountantsdi ensten m et  bet rekking tot dat 

d ienst jaar  (en de twee daarop volgende)  zou dan  in beginsel  m oeten kunnen zi jn afgerond,  

u i teraard afhankel i j k  van een star t  van de bet ref fende aanbestedingsprocedur e op redel i j k  korte 

termi jn.  

Voor  2015 verdient  het ,  om wi l le van de beperkt  beschikbare t i jd r i cht ing de jaar rekeningcont role 

2015,  de voorkeur  om  een ander ,  separaat  t ra ject te volg en.  In di t  t raject  zou het  col lege 

gem andateerd kunnen worden om  voor  dienst jaar 2015 al le voorbereidende werkzaam heden ui t  te 

voer en om te kom en tot een t i jd ige benoeming voor  een externe accountant  door  de raad. Naar  

het  zich laat  aanzien  zal  het  daarm ee gem oeide bedrag onder  de grens bl i j ven voor  Europese 

aanbest edingen en kan derhalve hiervoor  een veel  kor tere onderhandse procedure wo rden 

gevolgd.   

 

 



Daarnaast  stel  i k  vast  dat  er  in 2015 geen gebruikel i j ke,  zogenoem de inter im -cont role kan worden 

ui tgevoerd door  een cont rolerend accountant .  Het  i s daarom belangr i j k  om zoveel  a ls m ogel i jk  

voorwerk te ver r ichten waar  de accountant  zich bi j  de jaar rekeningcont role op kan baseren.  Dat  

voorwerk heef t  m et  nam e een r elat ie m et  een goede check op de werking van de AO - en IC-

procedures  en de r echtm at igheid. Door  het  zo nodig aanbrengen van verbeter ingen op basis van 

het  voorwerk  kunnen in 2015 al  zoveel  a ls mogel i j k  waarborgen ingebouwd worden voor  de 

kwal i tei t  van de adm inistrat ie en f inanciële vers laggeving.  Di t  zal  wel  de nodige ext ra 

inspanningen vergen.  

Door  middel  van de hiervoor  beschreven werkwi jze m een ik  dat  er  een gerede kans is  om de  

jaar rekening 2015 t i jd ig te kunnen aanbieden aan onze toezichthouder ,  de provincie Zuid -Hol land 

en aan het  CBS.  

Hier  zi jn u i teraard kosten aan verbonden.  Ik  stel  mi j  voor dat,  wanneer  het  col lege m andaat  wordt  

ver leend om  voor  2015 de voorgestelde procedu r e te gaan volgen,  dat  het  col lege een concreet  

voorstel  u i twerkt  en daarm ee bi j  uw raad terugkomt  wanneer  de benodigde of fer tes ontvangen 

zi jn.  

 


