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Voorstel:
1. In te stemmen met het voorgenomen collegebesluit om een overeenkomst te sluiten met BDO
Accountants B.V. voor het verrichten van accountantsdiensten.
2. Hiertoe in te stemmen met de afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de
gemeente Dalfsen.
3. BDO Accountants B.V. aan te wijzen als accountant belast met de accountantscontrole voor
de boekjaren 2020 en 2021, met één jaar als optie tot verlenging.
4. De meerkosten van € 5.000 voor 2020 en 2021 mee te nemen bij het opstellen van de
Perspectiefnota 2020.

Inleiding:
D.d. 24 oktober 2016 is de accountantscontrole op de jaarrekening voor de boekjaren 2016 t/m 2018,
met één jaar als optie tot verlenging, door de raad opgedragen aan BDO Accountants B.V. In de
openbare vergadering van de raad d.d. 24 september 2018 heeft de raad kennisgenomen van het –
overeenkomstig het raadsbesluit van 24 oktober 2016 – tot uitvoering brengen van het optiejaar 2019
voor de accountantscontrole van boekjaar 2019. Gelet op het feit dat de overeenkomst met BDO na
boekjaar 2019 ten einde loopt, zal een nieuwe overeenkomst moeten worden gesloten met een
accountant voor de accountantsdiensten voor de boekjaren 2020 e.v.
Argumenten:
1.1 De gemeenteraad wijst accountant aan.
Het aanstellen van de accountant is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de raad. Dit
opdrachtgeverschap is in de Gemeentewet geregeld. . De accountantscontrole, en daarmee ook het
aanwijzen van een accountant, is een belangrijk onderdeel van de controlerende taak van de raad.
In de Gemeentewet artikel 213 lid 2 staat het volgende expliciet vermeld:
“De raad wijst een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de in artikel 197 bedoelde jaarrekening en het daarbij
verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen”.
Na instemmen door de raad zal het college de privaatrechtelijke overeenkomst opstellen.
1.2 Voorstel is besproken met de commissie planning en control.
In de ‘Verordening op de commissie planning en control’ van de gemeente Dalfsen is opgenomen dat
de commissie planning en control fungeert als vertegenwoordiging van de raad bij de
aanbestedingsprocedure van de accountantsdiensten en eveneens als het gaat om het invulling
geven aan het opdrachtgeverschap van de raad aan de benoemde accountant. In de vergadering van
23 januari 2019 is derhalve met de commissie planning en control gesproken over de te volgen
aanbestedingsprocedure voor de accountantsdiensten voor de boekjaren 2020 e.v. Hetgeen wordt
voorgesteld is overeenkomstig hetgeen met de commissie planning en control is besproken.
2.1 Het budget zoals opgenomen in de begroting zal geactualiseerd moeten worden.
BDO voert de huidige opdracht uit voor € 65.000 per jaar (sinds 2016). Het voorstel is om dit voor de
boekjaren 2020 en 2021 te bepalen op € 70.000 en dit bij de verlengingsoptie opnieuw te bespreken.
In vergelijking met recente marktprijzen is deze opdrachtwaarde niet hoog en gelet op de inflatie ook
verdedigbaar. Op basis van de uitgebrachte offerte door BDO is derhalve voor 2020 en 2021 € 5.000
meer budget nodig. Dit nadeel wordt meegenomen bij het opstellen van de Perspectiefnota 2020.
Kanttekeningen
Gemotiveerde afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
De omvang van de opdracht komt boven het bedrag van € 50.000 en moet daarom gelet op het
inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Dalfsen in principe meervoudig onderhands worden
aanbesteed. Dit houdt in dat een offerteaanvraag moet worden gedaan bij minimaal drie
ondernemingen waarvan in ieder geval één uit het gebied lokaal/regionaal. Afwijkingen van het
inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn slechts mogelijk en toegestaan op basis van een deugdelijk
gemotiveerd besluit van het college van burgemeester en wethouders en voor zover een en ander op
basis van geldende wet- en regelgeving mogelijk is en voorzien is van een advies van de inkoop
coördinator. Voorgesteld wordt om hier van af te wijken en enkelvoudig onderhands aan te besteden
met de volgende redenen:


Invoering van de rechtmatigheidsverantwoording met ingang van boekjaar 2021. Vanaf
boekjaar 2021 zal het college zelf een rechtmatigheidsverantwoording moeten afgeven in de
jaarstukken. Nu is het nog zo dat de accountant bij de jaarrekening een controleverklaring
verstrekt met een oordeel over de getrouwheid én rechtmatigheid. In boekjaar 2019 worden
de eerste voorbereidingen gestart om een rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven



(nulmeting, implementatieplan en eerste implementatiewerkzaamheden).Dit traject vergt de
nodige afstemming met de accountant. Om deze reden is het wenselijk de samenwerking
door te zetten met de huidige accountant BDO.
Regionale gemeentelijke accountantsdienst. Uit een enquête van de VNG bleek dat twintig
procent van de gemeenten vreest de komende jaren moeilijk of helemaal geen accountant te
kunnen vinden. In dit kader is in de regio gesproken over de accountantsdiensten,
samenwerking op dit gebied en de optie van een regionale gemeentelijke accountantsdienst is
daarbij ook op tafel gekomen. Als gevolg van de verkiezingen zijn de gesprekken hierover stil
komen te liggen. De gesprekken zullen naar verwachting komend jaar weer worden opgepakt.

Gelet op deze ontwikkelingen is het wenselijk de opdracht voor een relatief korte periode in de markt
te zetten en de samenwerking met BDO in ieder geval de komende twee jaar (boekjaar 2020 en 2021)
voort te zetten om de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording op te kunnen pakken.
Eventueel aangevuld met een optiejaar om dit – indien wenselijk blijkt – af te kunnen hechten.
Door het aangaan van een nieuwe overeenkomst met BDO biedt dit teven de mogelijkheid om een in
gang gezet traject van doorontwikkeling van een gegevensgerichte naar proces-/systeemgerichte
controle aanpak voort te zetten met BDO. De samenwerking in dit traject– en overigens in algemene
zin – met BDO verloopt zeer constructief.
Alternatieven:
Er kan gekozen worden om de opdracht middels een meervoudig onderhandse
aanbestedingsprocedure of een Europese aanbestedingsprocedure (voor een langere duur) in de
markt te zetten e.e.a. overeenkomstig het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Dalfsen.
Duurzaamheid:
N.v.t.
Financiële consequenties:
Voor 2020 en 2021 is € 5.000 meer budget nodig. Dit nadeel wordt meegenomen bij het opstellen van
de Perspectiefnota 2020.
Communicatie:
Zie ook ‘vervolg’
Vervolg:
Indien conform voorstel wordt besloten zal het college de privaatrechtelijke overeenkomst met BDO
opstellen.
Bijlagen:
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019, nummer 930;
gelet op artikel 213 lid 2 van de Gemeentewet en het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de
gemeente Dalfsen;

besluit:
1. In te stemmen met het voorgenomen collegebesluit om een overeenkomst te sluiten met BDO
Accountants B.V. voor het verrichten van accountantsdiensten.
2. Hiertoe in te stemmen met de afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de
gemeente Dalfsen.
3. BDO Accountants B.V. aan te wijzen als accountant belast met de accountantscontrole voor
de boekjaren 2020 en 2021, met één jaar als optie tot verlenging.
4. De meerkosten van € 5.000 voor 2020 en 2021 mee te nemen bij het opstellen van de
Perspectiefnota 2020.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 17 juni 2019.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

